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“Malilimutan  
ba ng babae 
ang kaniyang 
batang pasusu-
hin, na siya’y 
hindi mahaha-
bag sa anak  
ng kanyang 
bahay-bata? oo, 
ito’y makalilimot, 
nguni’t hindi 
kita kalilimutan.

“Narito, aking 
inanyuan ka sa 
mga palad ng 
aking mga 
kamay.”

Isaias 49:15–16
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Mga Ideya para sa Family Home Evening

SA INYONG WIKA
Ang Liahona at iba pang mga materyal ng Simbahan ay makukuha sa maraming  
wika sa languages. lds. org.

MGA PAKSA SA ISYUNG ITO
Ang mga numero ay kumakatawan sa unang pahina ng artikulo.

Aklat ni Mormon, 67
Dalamhati, 37, 39
Gawaing misyonero, 26, 

62
Halimbawa, 22
Hunter, Howard W., 81
Jesucristo, 4, 7, 10, 16, 76
Kababaihan, 46
Kahalagahan ng sarili, 

7, 12
Kasaysayan ng  

Simbahan, 26
Lumang Tipan, 8

Monson, Thomas S., 22
Pag-asa, 80
Pagbabalik-loob, 26, 44
Pagbabayad-sala, 7, 10, 

16, 32, 76
Pagiging Disente, 40
Pagkahiwatig, 64
Paglilingkod, 12, 36,  

38, 50
Pagpipitagan, 76
Pamilya, 46, 50, 54, 70
Pananalita, 40

Pangkalahatang  
kumperensya, 4

Pangkapakanan, 12, 36
Paskua, 10, 16
Patotoo, 62
Plano ng kaligtasan, 32, 

37, 39, 70
Priesthood, 46, 50, 53, 54, 

56, 60
Propeta, mga, 8, 22
Templo, mga, 26, 44
Tipan, mga, 68

“Pitong Araw Hanggang Paskua,” 
pahina 10, at “Nagpatotoo ang mga 
Natatanging Saksi Tungkol sa Buhay 
na Cristo,” pahina 16: Maaari ninyong 
gamitin ang mga materyal sa mga artiku-
long ito para magdaos ng mga debosyonal 
araw-araw sa inyong pamilya sa buong 
linggo bago sumapit ang Paskua. Simula sa 
araw ng Linggo bago sumapit ang Paskua, 
basahin ang mga patotoo ng Unang 
Panguluhan sa pahina 17 at sundin ang 
mga tagubilin sa “Pitong Araw Hanggang 
Paskua.” Bawat araw pagkatapos niyon, 
basahin ang mga patotoo ng dalawang 
Apostol at gamitin ang mga banal na 
kasulatan, awitin, at aktibidad sa “Pitong 
Araw Hanggang Paskua” para magbahagi 
ng isang mensahe sa inyong pamilya. 
Sa Linggo ng Paskua, maaari ninyong 

panoorin ang Bible video na “He Is Risen” 
na matatagpuan sa lds. org/ bible -videos 
(makukuha sa ilang wika).

“Napakadali Po Niyan, Lolo!” pahina 67:  
Matapos basahin ang artikulong ito, 
maaari din ninyong ilabas ang inyong stop-
watch! Isiping basahin ang isang pahina 
mula sa Aklat ni Mormon bilang pamilya at 
orasan ang inyong sarili para makita kung 
gaano ito katagal. Gamit ang orasang iyon 
bilang gabay, tantiyahin kung gaano kata-
gal basahin ng inyong pamilya ang Aklat 
ni Mormon. Maaari kayong magtakda ng 
mithiin na sama-samang basahin ang Aklat 
ni Mormon. Ang paggawa ng iskedyul, 
tulad ng pagbabasa sa takdang oras bawat 
araw, ay makakatulong para makamit 
ninyo ang inyong mithiin.
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Ang isyung ito ay naglalaman ng mga artikulo at aktibidad na magagamit sa family 
home evening. Narito ang dalawang halimbawa.



4 L i a h o n a

Hindi pa katagalan nagkaroon ako ng pagkakata-
ong maglayag sa isang malaking barko sa kagila- 
gilalas na baybayin ng Alaska, USA. Habang nag-

hahanda ang kapitan sa magdamag na pagtigil ng barko 
sa isang malayo at malinis na baybayin, sinuri niyang 
mabuti ang lugar at sitwasyon, tulad ng kung kailan ang 
paglaki at pagkati ng tubig, lalim ng tubig, at distansya 
sa mapanganib na mga balakid. Nang panatag na ang 
kanyang kalooban, ibinaba niya ang angkla para mana-
tiling ligtas at matibay ang pagkaangkla ng barko, kaya 
may pagkakataon ang mga pasahero na masdan ang 
kamangha-manghang kagandahan ng mga likha  
ng Diyos.

Habang nakatingin ako sa baybayin, natanto ko na 
bahagyang natatangay ng napakahinang hangin at alon sa 
ilalim ng dagat ang barko. Gayunman, nanatiling matatag 
ang barko at naroon lang sa layong itinakda ng haba ng 
tanikala ng angkla at ng tibay ng angkla.

Hindi itinago ng kapitan ang angkla sa barko, na iba-
baba lamang kung may palapit na bagyo. Gayunman, 
iniangkla niya ang barko bilang pag-iingat at para protekta-
han ito at hindi anurin sa mapanganib na laot o dahan- 
dahang tangayin ng agos sa pampang habang kampante 
ang mga pasahero at tripulante na ligtas sila.

Habang pinagninilayan ko ang sitwasyong ito, naisip ko 
na kung ito ay hindi oportunidad para sa isang talinghaga, 
hindi pa ako nakapagpalipad ng eroplano.

Bakit Kailangan Natin ng mga Angkla
Ang layunin ng angkla ay panatilihing ligtas ang barko 

sa lugar na pinagdaungan nito o kaya’y patatagin ang 
barko kapag masama ang panahon. Gayunman, para ma-
isakatuparan ang mahahalagang layuning ito, hindi sapat 
ang magkaroon lang ng angkla. Ang angkla ay kailangang 

matibay, maaasahan, at gamitin nang wasto sa tamang 
panahon at lugar.

Kailangan din ng mga indibiduwal at pamilya ng mga 
angkla.

Maaaring dumating ang paghihirap kapag binabayo tayo 
ng malakas na bagyo palayo sa landas at pinagbabantaang 
ihahampas tayo sa mga bato. Ngunit kung minsan ay na-
nganganib din tayo kapag lahat ay parang ligtas—banayad 
ang hangin at payapa ang tubig. Katunayan, maaari tayong 
manganib nang husto kapag natatangay tayo at babahagya 
ang galaw para mapansin natin ito.

Ang Ebanghelyo ang Ating Angkla
Ang angkla ay kailangang matibay, matatag, at napanga-

ngalagaan para maging handa kapag kailangan. Bukod pa 
rito, kailangang nakakapit ito sa isang pundasyon na maka-
kaya ang bigat ng magkasalungat na mga puwersa.

Mangyari pa, ang ebanghelyo ni Jesucristo ang angklang 
iyon. Inihanda ito ng Lumikha ng sansinukob para sa isang 
banal na layunin at nilayong maglaan ng kaligtasan at pat-
nubay sa Kanyang mga anak.

Kunsabagay, ano pa ba ang ebanghelyo kundi ang plano 
ng Diyos na tubusin ang Kanyang mga anak at ibalik sila sa 
Kanyang piling?

Batid na likas na sa lahat ng bagay ang matangay, kaila-
ngan nating ikapit nang matibay ang ating angkla sa pun-
dasyon ng katotohanan ng ebanghelyo. Hindi dapat ibaon 
nang mababaw ang mga ito sa buhangin ng kapalaluan o 
halos nakadikit lang sa ating mga paniniwala.

Sa buwang ito may pagkakataon tayong makinig sa 
mga lingkod ng Diyos sa pangkalahatang kumperensya ng 
Simbahan. Ang kanilang mga salita, kasama ng mga banal 
na kasulatan at paghihikayat ng Espiritu, ay naglalaan ng 
matibay at matatag na pundasyon ng walang-hanggang 

Ni Pangulong  
Dieter F. Uchtdorf
Pangalawang Tagapayo 
sa Unang Panguluhan

ISANG  

M E N S A H E  N G  U N A N G  P A N G U L U H A N

 Angkla  
NA MATIBAY ANG KAPIT
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PAGTUTURO MULA SA MENSAHENG ITO

Isiping talakayin ang kahalagahan ng mga angkla sa konteksto ng 
pamilya ni Lehi na naglalayag patungong lupang pangako (tingnan 

sa 1 Nephi 18). Maaari mong banggitin ang 1 Nephi 18:11–15, noong 
panahong iginapos si Nephi, hindi gumana ang Liahona, at tinangay ng 
matinding bagyo ang barko. Ano ang kinahihinatnan natin kapag hindi 
tayo matibay na nakaangkla sa ebanghelyo? Maaari mo ring banggitin 
ang 1 Nephi 18:21–22 at talakayin kung paano natin matatagpuan ang 
kaligtasan sa pagbaling sa Tagapagligtas.

mga pinahahalagahan at alituntunin 
na makakabitan natin ng ating mga 
angkla para manatili tayong matatag at 
matibay sa gitna ng mga paghihirap at 
pagsubok sa buhay.

Itinuro ng sinaunang propetang si 
Helaman, “Sa bato na ating Manunu-
bos, na si Cristo, ang Anak ng Diyos, 
ninyo kailangang itayo ang inyong sa-
ligan; nang sa gayon kapag ipinadala 
ng diyablo ang kanyang malalakas na 
hangin, oo, ang kanyang mga palaso 
sa buhawi, oo, kapag ang lahat ng 
kanyang ulang yelo at kanyang mala-
kas na bagyo ay humampas sa inyo, 
hindi ito magkakaroon ng kapangyari-
han sa inyo na hilahin kayong pababa 
sa look ng kalungkutan at walang 
katapusang kapighatian, dahil sa bato 
kung saan kayo nakasandig, na tu-
nay na saligan, isang saligan na kung 
sasandigan ng mga tao ay hindi sila 
maaaring bumagsak” (Helaman 5:12).

Ang Kahalagahan ng mga Angkla 
na Matibay na Nakakapit

Ang buhay ay may paraan ng 
pagsubok sa ating mga angkla at ti-
nutukso tayong magpatangay. Gayun-
man, kung ang ating mga angkla ay 
nakakabit nang husto sa bato na ating 
Manunubos, tatatag ang mga ito— 
malakas man ang hangin, malaki man 
ang tubig, o mataas ang mga alon.

Mangyari pa, ang barko ay hindi 
nilayon na pumirmi sa daungan 
kundi magtaas ng angkla at maglayag 
sa karagatan ng buhay. Ngunit iyan 
ay isang talinghaga para sa ibang 
panahon.

Sa ngayon, panatag ako na nala-
man ko na ang angkla ng ebanghelyo 
at ang bato na ating Manunubos 
ay pananatilihin tayong matatag at 
matibay.

Hindi tayo hahayaan ng gayong 
angkla na matangay sa panganib 
at kasawian. Bibigyan tayo nito ng 
dakilang pagkakataong matamasa ang 
walang kapantay na kagandahan ng 
pabagu-bago at nagpapasiglang pang-
yayari sa buhay.

Maganda at makabuluhan ang 
buhay. Maaari tayong tangayin ng 
hangin, bagyo, at malakas na agos sa 
mga panganib na nakikita o hindi na-
kikita, ngunit ang mensahe ng ebang-
helyo at ang banal na kapangyarihan 
nito ay pananatilihin tayo sa ating 
landas pabalik sa ligtas na daungan ng 
ating Ama sa Langit.

Kaya nga, huwag lang tayong 
makinig sa mga mensahe ng pangka-
lahatang kumperensya ng Abril kundi 
ipamuhay rin natin araw-araw ang 
kanilang mga mensahe bilang angkla 
na matibay na pinagkakapitan.

Nawa’y pagpalain at gabayan tayo 
ng Diyos sa makabuluhan at mahala-
gang gawaing ito! ◼
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Ang Kumperensya at Ako
Ni Sarah Deeks

Ikapit ang Inyong Angkla

Ano ang magpapanatili sa inyo para nakaangkla pa rin kayo sa ebanghelyo? Gumuhit 
ng linya mula sa lubid na nasa kamay ng bata papunta sa sinabi ni Pangulong  

Uchtdorf na mga ligtas na lugar na makakapitan ng inyong angkla.

MGA BATA

ko ring pag-aralan ang isyu ng kum-
perensya sa Liahona. Minamarkahan 
at sinusulatan ko ang gilid ng aking 
personal na kopya. Pagsapit ng susunod 
na kumperensya, gamit na gamit na 
ang magasin ko. Kung minsan ay mag-
kakasamang pinag-aaralan ng pamilya 
ko ang mga mensahe sa family home 
evening.

Sinisikap naming panatilihin ang 
diwang nadama namin sa kumperensya 
at patuloy kaming natututo mula sa 
mga mensahe, at ang paggawa nito ay 
naging malaking pagpapala sa akin. 
Nakatanggap ako ng matinding lakas 
at patnubay sa mga oras ng pangangai-
langan sa pag-aaral ng mga mensahe sa 
pangkalahatang kumperensya, at alam 
ko na binigyang-inspirasyon ang mga 
mensaheng ito.
Ang awtor ay naninirahan sa Toronto, 
Canada.

Dati ay inisip ko na mahaba at naka-
kainip ang pangkalahatang kumpe-

rensya, ngunit sa paglipas ng panahon, 
natutuhan ko nang mahalin at asamin 
ito. Ang pangkalahatang kumperensya 
ay makapagpapalakas sa inyo sa espi-
rituwal, ngunit madaling maglaho ang 
damdaming ito kapag nagpatuloy ang 
normal na buhay pagsapit ng Lunes. 
Ang ilan sa sumusunod na mga ideya ay 
nakatulong sa akin na matuto mula sa 
kumperensya hangga’t maaari.

Inihahanda ko ang aking sarili para 
sa kumperensya sa pamamagitan ng 
pagsulat ng mga tanong, at isinusulat 
ko ang nagiging sagot sa aking mga 
tanong. Pagkatapos, idina-download ko 
ang mga mensahe at musika sa kumpe-
rensya mula sa LDS. org at pinakiking-
gan sa MP3 player ang isang mensahe 
o himno rito habang ginagawa ko ang 
aking pang-araw-araw na gawain. Hilig 

MGA KABATAAN
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Ang Banal  
na Misyon ni 
Jesucristo:  
Tagapagligtas  
at Manunubos
Ito ay bahagi ng isang serye ng Mga Mensahe 
sa Visiting Teaching tampok ang mga aspeto ng 
misyon ng Tagapagligtas.

Ang isa sa pinakamahahalagang ti-
tulong naglalarawan kay Jesucristo 

ay Manunubos,” sabi ni Elder D. Todd 
Christofferson ng Korum ng Labin-
dalawang Apostol. “Ang ibig sabihin 
ng salitang tubusin ay bayaran ang 
obligasyon o utang. Maaari ding ang 
ibig sabihin ng tubusin ay sagipin o 
palayain sa pamamagitan ng pagtubos. 
. . . Bawat isa sa mga kahulugang ito 
ay nagpapakita ng iba’t ibang aspeto 
ng dakilang Pagtubos na isinagawa ni 
Jesucristo sa pamamagitan ng Kanyang 
Pagbabayad-sala, kabilang na ang pag-
lalarawan dito ng diksyunaryo bilang, 
‘pagliligtas mula sa kasalanan at sa mga 
kaparusahan nito, sa pagsasakripisyo 
para sa nagkasala.’” 1

Sabi ni Linda K. Burton, Relief  
Society general president: “[Isinugo] 
ng Ama sa Langit ang Kanyang Bug-
tong at sakdal na Anak upang mag-
dusa para sa ating mga kasalanan, 
pighati, at lahat ng tila di-makataru-
ngang bagay sa sarili nating buhay.

“. . . Isang babae na dumanas ng 

maraming taon ng pagsubok at kalung-
kutan ang lumuluhang nagsabi, ‘Na-
tanto ko na para akong isang lumang 
20-dollar bill—lukot, punit, marumi, 
gamit na gamit, at may pilas. [Pero] . . . 
buong 20 dollars pa rin ang halaga ko.’ 
Alam ng babaeng ito na . . . sapat ang 
kanyang halaga para isugo [ng Diyos] 
ang Kanyang Anak upang magbayad-
sala para sa kanya. Dapat malaman ng 
lahat ng kababaihan sa Simbahan ang 
alam ng babaeng ito.” 2

Mula sa mga Banal na Kasulatan
2 Nephi 2:6; Helaman 5:11–12;  
Moises 1:39

MGA TALA
 1. D. Todd Christofferson, “Pagtubos,” 

Liahona, Mayo 2013, 109.
 2. Linda K. Burton, “Nakasulat Ba sa Ating 

Puso ang Pananampalataya sa Pagbabayad-
sala ni Jesucristo?” Liahona, Nob. 2012, 114.

Mapanalanging pag-aralan ang materyal na ito at hangaring malaman kung ano ang iba-
bahagi. Paano pag-iibayuhin ng pag-unawa sa buhay at misyon ng Tagapagligtas ang inyong 
pananampalataya sa Kanya at pagpapalain ang mga pinangangalagaan ninyo sa pamamagi-
tan ng visiting teaching? Para sa iba pang impormasyon, magpunta sa reliefsociety. lds. org.

Mula sa Ating Kasaysayan
Kasama sa Bagong Tipan ang 

mga kuwento tungkol sa ka-
babaihang sumampalataya kay 
Jesucristo, natutuhan at ipina-
muhay ang Kanyang mga turo, 
at pinatotohanan ang Kanyang 
ministeryo, mga himala, at 
karingalan.

Sinabi ni Jesus sa babae sa  
may balon:

“Sinomang umiinom ng tubig 
na sa kaniya’y aking ibibigay ay 
hindi mauuhaw magpakailan 
man; nguni’t ang tubig na sa ka-
niya’y aking ibibigay ay magiging 
balon ng tubig na bubukal sa 
kabuhayang walang hanggan.

“Sinabi sa kaniya ng babae, 
Ginoo, ibigay mo sa akin ang 
tubig na ito, upang ako’y huwag 
mauhaw . . . .

“Nalalaman ko na paririto ang 
Mesias (ang tinatawag na Cristo): 
na pagparito niya, ay ipahahayag 
niya sa amin ang lahat ng mga 
bagay.

“Sinabi sa kaniya ni Jesus, ako 
na nagsasalita sa iyo ay siya nga.”

“Sa gayo’y iniwan ng babae 
ang kaniyang banga ng tubig” 
at nagpatotoo tungkol sa Kanya 
sa lungsod. (Tingnan sa Juan 
4:6–30.)

Pananampalataya, 
Pamilya, 
Kapanatagan
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Ano ang Magagawa Ko?
2. Paano tayo makakabahagi sa mga 

pagpapala ng nagbabayad-salang 
sakripisyo ng ating Tagapagligtas sa 
ating buhay?

M E N S A H E  S A  V I S I T I N G  T E A C H I N G

1. Paano natin maipapakita ang 
pasasalamat sa Tagapagligtas at 
Manunubos na si Jesucristo?
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Isinilang ako sa Egipto sa panahon na 
ang aking mga tao, ang mga Israelita, 

ay inaalipin. Sa takot sa dumaraming 
mga aliping Israelita, iniutos ng Fa-
raon na patayin ang lahat ng lalaking 
isisilang. Para protektahan ako, tat-
long buwan akong itinago ng aking 
ina matapos akong isilang bago niya 
ako inilagay sa isang basket sa gitna 
ng mga tambo sa Nile. Natuklasan ako 
ng anak na babae ng Faraon at pina-
laki ako bilang kanyang anak.2

Nang lumaki na ako, nilisan ko ang 
Egipto at nanirahan ako sa lupain ng 
Madian. Doon ay kinasihan ako ni 
Jethro, isang pastol at saserdote, at pi-
nakasalan ko ang kanyang anak na si 
Zephora. Mula kay Jethro, natanggap 
ko ang Melchizedek Priesthood.3

Isang araw habang inaalagaan ko 
ang mga alagang hayop ni Jethro, 
nagpakita sa akin ang Panginoon sa 
nagliliyab na palumpong at inutusan 
akong iligtas ang mga anak ni Israel 
mula sa pagkaalipin.4

Bumalik ako sa Egipto at sinabi ko 
sa Faraon na palayain ang mga tao ng 
Panginoon, ngunit sa halip ay dinag-
dagan nito ang kanilang mga pasanin. 
Nagpadala ang Panginoon ng sunud-
sunod na mga salot sa mga taga-
Egipto, ngunit pinatigas ng Faraon 
ang kanyang puso at ayaw pa ring 
palayain ang mga Israelita. Ang huling 
salot ay isang mapangwasak na ang-
hel na pumatay sa panganay na anak 
na lalaki ng bawat pamilya sa Egipto. 
Pinrotektahan ang mga Israelita mula 

sa mapangwasak na anghel sa pama-
magitan ng pagpapahid ng dugo ng 
isang tupang walang bahid-dungis sa 
gilid ng kanilang pintuan at pananatili 
sa loob ng bahay. Sa pamamagitan 
ko, pinasimulan ng Panginoon ang 
Kapistahan ng Paskua bilang isang 
ordenansa upang tulungan ang mga 
Israelita na alalahanin ang himalang 
ito taun-taon.5

Ang huling salot na 
ito ang nagpabago ng 
isipan ng Faraon at pina-
laya ang mga Israelita. Ngu-
nit kalaunan ay pinatigas 
ng Faraon ang kanyang 
puso at ipinahabol 
sa kanyang 
mga hukbo 

MOISES

M G A  P R O P E T A  S A  L U M A N G  T I P A N

ang paalis na mga Israelita. Biniya-
yaan ako ng Panginoon ng kapang-
yarihang hawiin sa gitna ang Dagat 
na Pula, at tumawid kami sa tuyong 
lupa samantalang nalunod naman sa 
dagat ang hukbo ng Faraon.6

“Napakadakila ni Moises kaya maging si Cristo ay inilarawan bilang isang Propetang gaya ng sinaunang pinunong 
ito ng mga hukbo ni Israel.” 1 —Elder Bruce R. McConkie (1915–85) ng Korum ng Labindalawang Apostol

SI MOISES SA TAKBANG YANTOK © PROVIDENCE COLLECTION; SI MOISES 
NA HINAHAWI SA GITNA ANG DAGAT NA PULA, NI ROBERT T. BARRETT; SI 
MOISES AT ANG MGA TAPYAS NA BATO, NI JERRY HARSTON; TINAWAG 
NI MOISES SI AARON SA MINISTERYO, NI HARRY ANDERSON; SI MOISES 
AT ANG AHAS NA TANSO, NI JUDITH A. MEHR
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FACT BOX: MOISES

Mga Sulat ni Moises: Bukod sa aklat ni Moises sa Ma-
halagang Perlas, isinulat ni Moises ang unang limang 

aklat sa Biblia: ang Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, at 
Deuteronomio.

Papel na ginampanan sa buhay bago isilang: 
piniling mamuno sa isang dispensasyon (tingnan sa 

Abraham 3:22–23)
Mga papel na ginampanan sa buhay na 

ito: inakay ang mga Israelita palabas ng Egipto; 
tinanggap ang batas sa Bundok ng Sinai (tingnan 
sa Exodo 12; 20)
Mga papel na ginampanan sa kabilang-buhay: 

nagpakita sa Bundok ng Pagbabagong-anyo, nang 
ibigay ang mga susi ng priesthood kina Pedro, Santiago, 

at Juan (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, 
“Pagbabagong-Anyo,” scriptures.lds.org); nagpakita sa 
Kirtland Temple sa Ohio, USA, noong Abril 3, 1836, nang 

ipanumbalik ang mga susi ng pagtitipon ng Israel kay Joseph 
Smith (tingnan sa D at T 110:11)

Pagkatapos ay nanguna sa amin 
ang Panginoon sa ilang sa isang ulap 
sa araw at sa isang haliging apoy sa 
gabi. Binuhay Niya kami sa pamama-
gitan ng tubig, mana, at pugo.7

Inakyat ko ang Bundok ng Sinai, 
kung saan ako nanatili nang 40 araw 
at natanggap ko ang Sampung Utos 
mula sa Panginoon. Pagbalik ko mula 
sa bundok, ang mga Israelita ay tu-
malikod na sa Diyos at gumawa ng 
ginintuang guyang sasambahin. Hindi 
na sila karapat-dapat sa pagtanggap 
ng batas na ibinigay ng Diyos sa akin, 
kaya binasag ko ang mga tapyas na 
batong naglalaman nito. Bumalik ako 
sa bundok, kung saan binigyan ako 

ng Panginoon ng mas maba-
bang batas 

na tinawag 

alinsunod sa aking pangalan—ang 
batas ni Moises.8

Sa ilang inihayag sa akin ng Pa-
nginoon ang mga plano sa pagtatayo 
ng tabernakulo, o naililipat-lipat na 
templo. Dala-dala namin ang taber-
nakulo sa aming mga paglalakbay 
para makasamba kami rito. Sa taber-
nakulo, tinanggap ng mga tao ang 
mga ordenansa at nakipag-usap ako 
sa Panginoon “[nang harapan], gaya sa 
isang taong [nakikipag-usap] sa kani-
yang kaibigan.” 9 Ipinakita rin sa akin 
ng Panginoon kung paano gawin ang 
kaban ng tipan, isang banal na alaala 
na nakalagay sa pinakasagradong 
bahagi ng tabernakulo, ang Kabanal-
banalang Dako.10

Nang ipadala ng Panginoon ang 
“mababangis na ahas” upang parusa-
han ang mga Israelita, inutusan akong 
gumawa ng isang ahas na tanso at 
ipatong ito sa isang tikin upang lahat 
ng natuklaw ng ahas ay gumaling 
sa pagtingin dito. Ngunit dahil sa 

kanilang kapalaluan at sa kasimplihan 
ng gawain, maraming ayaw tumingin 
kaya’t nangasawi sila.11

Itinulot ng Panginoon na magpagala-
gala sa ilang ang mga Israelita nang 
40 taon bago sila hinayaang makapa-
sok sa lupang pangako.12 Hindi  
ako pumasok kundi ako ay “kinu-
hang paitaas ng Espiritu” tungo sa 
Panginoon.13 ◼

MGA TALA
 1. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, ika-2 

ed. (1966), 515; tingnan din sa Deuterono-
mio 18:15–19.

 2. Tingnan sa Exodo 1; 2:1–10.
 3. Tingnan sa Exodo 2:11–22; Doktrina at mga 

Tipan 84:6.
 4. Tingnan sa Exodo 3; 4:1–17.
 5. Tingnan sa Exodo 5–12; Ezekiel 45:21.
 6. Tingnan sa Exodo 14.
 7. Tingnan sa Exodo 13:21–22; 15:22–27; 16; 

17:1–7.
 8. Tingnan sa Exodo 24:18; 31:18; 32; 34.
 9. Exodo 33:11.
 10. Tingnan sa Exodo 25–29; 40:21.
 11. Tingnan sa Mga Bilang 21:6–9; 1 Nephi 

17:41; Alma 33:19–20.
 12. Tingnan sa Mga Bilang 14:33–34.
 13. Alma 45:19.
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Matututuhan ninyo ng inyong pamilya ang ginawa ni Jesus noong nabubuhay pa Siya 

sa lupa. Simulan sa araw ng Linggo bago sumapit ang Paskua. Bawat araw, basahin 
ang banal na kasulatan, gawin ang aktibidad, o kantahin ang awitin (o iba pang awitin 
tungkol sa paksang iyon). Pagkatapos ay gupitin at idikit sa isang kahon na walang laman 
ang larawan ni Jesus na tumutugma sa kuwento sa banal 
na kasulatan. Kapag puno na ang lahat ng kahon, sasapit 
na ang Paskua! ◼

PITONG ARAW HANGGANG PASKUA
A T I N G  M G A  T A H A N A N ,  A T I N G  M G A  P A M I L Y A
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Ni Neil K. Newell
Welfare Services

Noong mga unang araw ng Great Depression, anim 
na stake president mula sa Salt Lake Valley ang 
nagsama-sama para pag-usapan at hanapan ng 

solusyon ang tumitinding kahirapan at gutom na nagba-
bantang lumukob sa napakaraming miyembro ng Sim-
bahan.1 Bagama’t apektado ng krisis sa ekonomiya ang 
mga tao sa lahat ng dako, lubos na naapektuhan lalo na 
ang Utah.2

Noong panahong iyon, iilan lang ang mapagkukunan ng 
mga lider ng Simbahan para matulungan ang mga nanga-
ngailangan. Maaari sana nilang gamitin ang mga fast of-
fering, ngunit mas malaki at patuloy ang pangangailangan 
na noon lang nila naranasan. Sa ilalim ng pamamahala 
ng Presiding Bishopric, naitatag ang Deseret Employ-
ment Bureau noong mga unang taon ng 1900s. Ngunit 
hindi naging sapat ito para mapunan ang gayon kalaking 
pangangailangan.

Alam ng anim na lider ng priesthood na ito na kung 
tutulungan ang mga tao sa kanilang mga stake, hindi na 
sila makapaghihintay pa. Kailangan nilang kumilos kaagad. 
Nagsimula sila sa pagpapatrabaho sa mga tao. Inorganisa 
nila ang kalalakihan at dinala sila sa bukid kung saan sila 
makaaani ng mga pananim. Bilang kapalit ng kanilang 
trabaho, ang nagpapasalamat na mga magsasaka ay nagbi-
gay ng maraming pagkain sa kalalakihan. Dinala ang sobra 
sa storehouse at ipinamahagi sa iba pang mga nagugutom. 

Nang maragdagan ang mga donasyon, nagsimulang 
gumawa ang mga Banal ng mga pagkaing de-lata para 
maipreserba ito. Dito nagsimula ang programang pangka-
pakanan sa makabagong panahon.

Makalipas ang walong dekada, inaalam ng mga maka-
bagong lider ng Simbahan sa buong mundo ang kalagayan 
ng kanilang mga kongregasyon at ganoon din ang kanilang 
determinasyon na tulungan ang mga nangangailangan.

Sa pangkalahatang kumperensya noong Oktubre 2011, 
sinabi ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf, Pangalawang Taga-
payo sa Unang Panguluhan: “Kadalasan kapag tinitingnan 
natin ang pangangailangan sa ating paligid ay umaasa tayo 
na may biglang darating buhat sa malayo na tutugon sa 
mga pangangailangang iyon. Marahil naghihintay tayo ng 
mga taong eksperto sa paglutas ng iba’t ibang problema. 
Kapag ginagawa natin ito, ipinagkakait natin sa ating 
kapwa ang maibibigay nating paglilingkod, at pinagkaka-
itan natin ang ating sarili ng pagkakataong makapagling-
kod. Bagaman walang mali sa mga eksperto, aminin natin 
ito: kahit kailan hindi sasapat ang bilang nila para malutas 
ang lahat ng problema. Kaya nga inilapit ng Panginoon ang 
Kanyang Priesthood at ang organisasyon nito sa iba’t ibang 
panig ng mundo kung saan naroon ang Simbahan.” 3

Ang panawagang ito na kumilos ang mga lokal na lider 
at miyembro ng Simbahan ayon sa inspirasyon ng Espiritu 
Santo ay umakay sa marami sa iba’t ibang dako ng mundo, 

TAYO ANG MGA  

Ang paghahanap sa mga maralita at paglilingkod sa mga nagdurusa  
ay napakahalaga sa kahulugan ng pagiging disipulo ni Jesucristo.

Kamay ng 
Panginoon
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tulad ng sabi ni Pangulong Uchtdorf, na, “aalamin [nila] 
ito.” 4 Naghanda silang magtrabaho at nagpasiyang “alalaha-
nin sa lahat ng bagay ang mga maralita at ang mga nanga-
ngailangan, ang maysakit at ang naghihirap” (D at T 52:40).

Ecuador
Nang masdan ni Bishop Johnny Morante sa Guayaquil, 

Ecuador, ang mga miyembro ng kanyang ward, nabahala 
siya. Napakarami sa mga pamilya ang nahirapang mag-
karoon ng pangunahing mga pangangailangan sa buhay. 
Gusto niyang tulungan sila, kaya kinausap niya ang mga 
lider ng ward at dumulog sa Panginoon.

Dahil mahirap makakuha ng trabaho sa lugar na iyon, 
sinimulan niyang tulungan ang isang grupo ng 11 kababai-
han, at hinihikayat silang magsimula ng maliit na negosyo. 
Napansin ng kababaihang ito na kailangan ng de-kalidad 
at murang mga gamit-panlinis sa bahay, at inisip nila kung 
kaya nilang gumawa ng produkto at ibenta ang mga ito sa 
kanilang komunidad. Ngunit paano sila matututong gu-
mawa ng mga produktong ito?

Sa panahong ito, nalaman ni Bishop Morante na may 
isang miyembrong babaeng walang trabaho sa kanyang 
ward na nakapagtrabaho bilang pharmaceutical chemist. 
Nang tanungin ng 11 miyembrong babae kung tutulong 
siya, natuwa siyang ituro sa kanila kung paano gumawa  
ng ligtas at de-kalidad na mga panlinis.

Gumawa sila ng plano sa negosyo, humanap ng mga 
lugar sa komunidad na sasakupin ng bawat babae, pumili 
ng mga produktong gagawin nila, at nagdisenyo ng pakete 
at mga label.

Sa loob ng ilang buwan, nagkaroon na sila ng mga suki 
at nagpasok ito ng sapat na kita para guminhawa sila at 
nakatulong sa pagtustos sa pangangailangan ng kanilang 
mga pamilya.

Nang malaman ng mga manedyer ng isang lokal na 
pharmaceutical company ang negosyong ito, naging inte-
resado sila sa kuwento tungkol sa walang-trabahong phar-
maceutical chemist. Kalaunan ay ininterbyu at tinanggap 
nila siya para mamahala sa sarili nilang industriya.

Russia
Sa Rechnoy Ward ng Moscow, Russia, nadulas sa ba-

hagyang nagyeyelong lupa si Galina Goncharova, na 
naglilingkod bilang ward historian, at nabali ang kanyang 
magkabilang braso. Dinala siya sa ospital, kung saan si-
nementuhan ang kanyang mga braso. Hindi niya kayang 

kumain o magsuot ng damit nang mag-isa. Hindi niya 
masuklayan ang kanyang buhok o masagot man lang ang 
telepono.

Nang malaman ng mga kapwa niya miyembro sa ward 
ang nangyari, agad silang tumulong. Binigyan siya ng bas-
bas ng mga mayhawak ng priesthood na nakipagtulungan 
sa kababaihan ng Relief Society sa paggawa ng iskedyul 
upang mapuntahan ang mabait na babaeng ito at maasi-
kaso ang kanyang mga pangangailangan.

Pagkatapos madulas si Galina Goncharova at mabali ang kan-
yang mga braso, nagsilbing kanyang mga kamay ang kababai-
han ng Relief Society.

Sabi ni Vladimir Nechiporov, ward mission leader, “Naalala 
namin ang isang mensaheng ibinigay sa pangkalahatang kum-
perensya tungkol sa isang estatwa ni Cristo na nawawala ang 
mga kamay.5 Sa ibaba ng estatwa ay may naglagay ng isang 
plake na may nakasaad na, ‘Kayo ang aking mga kamay.’ Sa 
loob ng ilang linggo na walang kakayahan ang mabait na ba-
baeng ito, nakaugnay ang mga miyembro ng Rechnoy Ward 
sa kuwentong iyon. Literal kaming naging mga kamay niya.”

Pilipinas
Nang tumama ang Tropical Storm Washi sa Pilipinas no-

ong 2011, ito ay binaha at hinampas ng malakas na hangin. 
Mga 41,000 tahanan ang nasira, at mahigit 1,200 katao ang 
namatay.

Bago bumaha, nadama ni Max Saavedra, pangulo ng 
Cagayan de Oro Philippines Stake, na bumuo ng stake 
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emergency response team. Bumuo siya ng mga komite na 
may iba’t ibang gawain—lahat ng bagay mula sa pagha-
hanap at pagsagip hanggang sa first aid at paglalaan ng 
pagkain, tubig, at damit.

Nang bumaba ang tubig-baha at ligtas nang lumabas, 
kumilos agad ang mga lider at miyembro ng Simbahan. 
Tiniyak nila ang kaligtasan ng bawat miyembro at inalam 
ang laki ng pinsala. Nagbigay ng mga balsang goma ang 
isang miyembro para iligtas ang mga miyembro. Binuksan 
ang mga meetinghouse para maging kanlungan ng lahat 
ng nangangailangan ng pagkain, damit, kumot, at pansa-
mantalang matitigilan. Kailangang-kailangan ang malinis na 
tubig, kaya kinontak ni President Saavedra ang isang lokal 
na negosyanteng may fire truck, at nagdala sila ng malinis 
na tubig sa mga meetinghouse evacuation center. Tumu-
long ang mga miyembrong may propesyonal na karanasan 
sa panggagamot sa mga taong nasaktan.

Nang matiyak na ligtas ang mga miyembro ng Simba-
han, binisita ni President Saavedra at ng kanyang grupo 
ang iba pang mga evacuation center sa lungsod at nag-alok 
ng tulong. Dinalhan nila sila ng pagkain at iba pang mga 
suplay. Marami sa mga miyembro, kahit nawalan sila ng 
sariling tahanan, ang buong pusong naglingkod kaagad sa 
iba pagkaraan ng bagyo. Nang tumigil ang ulan at tuyo na 
ang lupa, namahagi na ng mga suplay ang mga Mormon 
Helping Hands volunteer mula sa tatlong stake at tumulong 
sa paglilinis.

Brazil
Sa loob ng lungsod ng Sete Lagoas, Brazil, may isang 

kanlungan para sa kababaihang may kapansanan na na-
apektuhan ng pag-abuso sa droga. Bawat araw nahihi-
rapan silang makaraos. May maliit na oven sila na gamit 
sa pagluluto ng mga 30 tinapay sa isang araw. Bagama’t 
nakatanggap ang kababaihan ng kaunting tulong mula sa 
isang lokal na humanitarian association, hindi iyon sapat 
para mapakain nila ang kanilang sarili. Nang malaman ng 
mga lider ng Simbahan sa Sete Lagoas Brazil Stake ang 
mga pangangailangan ng kababaihang ito, hinangad nilang 
tumulong.

Kinausap nila ang kababaihan tungkol sa kanilang mga 
pangangailangan. Sinabi ng kababaihan na kung makaka-
gawa pa sila ng tinapay, hindi lang sila makakakain nang 
mas mabuti kundi marahil ay maibebenta nila ang ilang 
tinapay para kumita sila ng kaunting pera na kailangang-
kailangan nila.

Nakipagtulungan ang mga lider at miyembro ng Simba-
han sa lokal na pulisya at sa isang lokal na paaralan para 
mapaganda ang sitwasyon ng kababaihang ito. Sa tulong 
ng humanitarian grant ng Simbahan at mga volunteer mula 
sa Simbahan at komunidad, nakalikha sila ng bagong  
bakery—na nakatulong para makagawa ang kababaihan 
ng 300 tinapay araw-araw.

Sa kinita nila, nagkaroon ng unang suwelduhang emple-
yado ang kababaihan sa bakery—isa sa mga babaeng nasa 
kanlungan.

Ang Gawaing Pangkapakanan
Tulad ng mga inspiradong lider na iyon ng Simbahan 

ilang dekada na ang nakararaan na nakakita sa malaking 
pangangailangan sa kanilang paligid at hindi ito tinaliku-
ran, ginagawa rin iyon ng mga lider at miyembro ng Simba-
han sa buong mundo ngayon sa kani-kanilang lugar at sa 
sarili nilang paraan.

Nang magsalita si Pangulong Uchtdorf sa Simbahan 
tungkol sa pangangalaga sa iba, sinabi niya: “Ang paraan 
ng Panginoon ay hindi pag-upo sa tabing-ilog at paghihin-
tay na mawala ang tubig bago tayo tumawid. Ito ay pagtu-
tulungan, paghahanda, pagtatrabaho, at paggawa ng tulay 
o bangka para matawid ang ilog ng mga pagsubok.” 6

Ang paghahanap sa mga maralita at paglilingkod sa 
mga nagdurusa ay napakahalaga sa kahulugan ng pagiging 
disipulo ni Cristo. Ito ay gawaing si Jesucristo mismo ang 
gumawa nang maglingkod Siya sa mga tao noong Kanyang 
panahon. “Ang pagtulong sa paraan ng Panginoon ay hindi 
lang isa sa mga nakalistang programa ng Simbahan,” pag-
tatapos ni Pangulong Uchtdorf. “Hindi ito dapat kaligtaan o 
isantabi. Ito ay mahalaga sa ating doktrina; ito ang diwa ng 
ating relihiyon.” 7 ◼

MGA TALA
 1. Apat sa mga stake president na ito—sina Hugh B. Brown, Harold B. 

Lee, Henry D. Moyle, at Marion G. Romney—ang tatawagin kalaunan 
bilang mga Apostol, at silang apat ay maglilingkod kalaunan sa Unang 
Panguluhan ng Simbahan. Si Harold B. Lee ang naging ika-11 Pangulo 
ng Simbahan.

 2. Noong 1930, Utah ang ikalawang may pinakamataas na bilang ng 
walang trabaho sa Estados Unidos. Tingnan sa Garth L. Mangum at 
Bruce D. Blumell, The Mormons’ War on Poverty: A History of LDS 
Welfare 1830–1990 (1993), 95.

 3. Dieter F. Uchtdorf, “Pagtulong sa Paraan ng Panginoon,” Ensign o 
Liahona, Nob. 2011, 54.

 4. Dieter F. Uchtdorf, “Pagtulong sa Paraan ng Panginoon,” 55.
 5. Tingnan sa Dieter F. Uchtdorf, “Kayo ang Aking mga Kamay,” Ensign o 

Liahona, Mayo 2010, 68.
 6. Dieter F. Uchtdorf, “Pagtulong sa Paraan ng Panginoon,” 55.
 7. Dieter F. Uchtdorf, “Pagtulong sa Paraan ng Panginoon,” 55–56.



Nagpatotoo ang mga  
Natatanging Saksi Tungkol sa  
Buhay na Cristo

Ang mga miyembro ng Unang Panguluhan at ng Korum ng Labindalawang 
Apostol ay mga makabagong propeta, tagakita, at tagapaghayag na tumatayo 
bilang “mga natatanging saksi ng pangalan ni Cristo sa buong daigdig” (D at T 

107:23). Dahil diyan, responsibilidad nilang magpatotoo tungkol sa kabanalan ni 
Jesucristo at sa Kanyang misyon bilang Tagapagligtas at Manunubos ng daigdig.

Sa kasunod na mga sipi, ibinabahagi ng mga pili at inatasang kalalakihang ito ang 
kanilang patotoo tungkol sa Pagbabayad-sala, Pagkabuhay na Mag-uli, at sa katoto-
hanang buhay ang Tagapagligtas.
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Si Jesus 
ang Ating 
Manunubos
“Buong puso at 
sigla ng aking ka-
luluwa na itinataas 
ko ang aking tinig 

sa pagpapatotoo bilang natata-
nging saksi at ipinahahayag na 
talagang buhay ang Diyos. Si Jesus 
ay Kanyang Anak, ang Bugtong na 
Anak ng Ama sa laman. Siya ang 
ating Manunubos; Siya ang ating 
Tagapamagitan sa Ama. Siya yaong 
namatay sa krus para pagbayaran 
ang ating mga kasalanan. Siya ang 
naging unang bunga ng Pagka-
buhay na Mag-uli. Dahil Siya ay 
namatay, lahat ay muling mabu-
buhay. ‘Ligayang aking matalos: 
“Buhay ang aking Manunubos!”’ 
[“Buhay ang Aking Manunubos,” 
Mga Himno, blg. 78].”
Pangulong Thomas S. Monson, “Buhay ang 
Aking Manunubos!” Ensign o Liahona,  
Mayo 2007, 25.

Nagpatotoo ang mga  
Natatanging Saksi Tungkol sa  
Buhay na Cristo

Ako ay Saksi
“Ako ay saksi 
sa Pagkabuhay 
na Mag-uli ng 
Panginoon na 
parang naroon ako 
nang gabing iyon 

kasama ang dalawang disipulo sa 
bahay sa nayon ng Emaus. Alam 
kong Siya ay buhay tulad ng alam 
ni Joseph Smith nang makita niya 
ang Ama at ang Anak sa liwanag ng 
maaliwalas na umaga sa kakahuyan 
sa Palmyra. . . .

“. . . Ito ang aking patotoo bilang 
saksi ng nabuhay na mag-uling Ta-
gapagligtas at ating Manunubos.”
Pangulong Henry B. Eyring, Unang Tagapayo 
sa Unang Panguluhan, “Magsiparito sa Akin,” 
Ensign o Liahona, Mayo 2013, 25.

Ang Pagbabayad-
sala at Kaligtasan
“Ang Diyos Ama 
ang may-akda 
ng ebanghelyo; 
mahalagang bahagi 
ito ng . . . plano ng 

kaligtasan, o plano ng pagtubos [ng 
Diyos]. Tinatawag itong ebanghelyo 
ni Jesucristo dahil sa Pagbabayad-
sala ni Jesucristo ay naging posible 
ang pagtubos at kaligtasan. Dahil 
sa Pagbabayad-sala lahat ng lalaki, 
babae, at bata ay matutubos nang 
walang kundisyon mula sa pisikal 
na kamatayan, at lahat ay matutubos 
mula sa sarili nilang mga kasalanan 
kung tatanggapin at susundin nila 
ang ebanghelyo [ni Jesucristo]. . . .

“Ito ay pinatototohanan ko nang 
buong puso at isipan.”
Pangulong Dieter F. Uchtdorf, Pangalawang  
Tagapayo sa Unang Panguluhan, “Hindi Ba’t 
May Dahilan upang Tayo ay Magsaya?” Ensign  
o Liahona, Nob. 2007, 19, 21.
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Si Jesus ang Cristo
“Alam ko na ang Diyos ang 
ating Ama. Ipinakilala Niya 
ang Kanyang Anak na si 
Jesucristo kay Joseph Smith. 
Ipinahahayag ko sa inyo 
na alam ko na si Jesus ang 
Cristo. Alam ko na Siya ay 
buhay. Siya ay isinilang sa 
kalagitnaan ng panahon. 
Itinuro Niya ang Kanyang 
ebanghelyo at nagdanas ng 
pagsubok. Siya ay pinahira-
pan at ipinako at nabuhay 
na muli sa ikatlong araw. 
Siya, tulad ng Kanyang 
Ama, ay may katawang may 
laman at buto. Isinakatu-
paran Niya ang Kanyang 
Pagbabayad-sala. Sa Kanya 
ako ay nagpapatotoo. Pina-
tototohanan ko ito.”
Pangulong Boyd K. Packer, Pangulo 
ng Korum ng Labindalawang Apos-
tol, “Ang Labindalawa,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2008, 87.

Pantubos para sa 
Sangkatauhan
“[Si Jesucristo] ang sentro 
ng walang hanggang plano 
ng Ama, ang ibinigay na Ta-
gapagligtas bilang pantubos 
sa sangkatauhan. Isinugo 
ng Diyos ang Kanyang 
Pinakamamahal na Anak 
para gapiin ang Pagkahulog 
nina Adan at Eva. Naparito 
Siya sa lupa bilang ating Ta-
gapagligtas at Manunubos. 
Napagtagumpayan Niya 
ang kamatayang pisikal 
para sa atin sa pamamagi-
tan ng pagbubuwis ng Kan-
yang sariling buhay. Noong 
mamatay Siya sa krus, nahi-
walay ang Kanyang espiritu 
sa Kanyang katawan. Nang 
ikatlong araw ang Kanyang 
espiritu at Kanyang kata-
wan ay muling nagsama tu-
ngo sa kawalang-hanggan, 
hindi na muling maghihi-
walay pa.”
Elder L. Tom Perry ng Korum ng 
Labindalawang Apostol, “Ang Plano 
ng Kaligtasan,” Ensign o Liahona, 
Nob. 2006, 71.

Ang Sentro ng  
Kasaysayan ng Tao
“Ang [Pagbabayad-sala ng 
Tagapagligtas] ay ginawa 
sa Getsemani, kung saan 
ang Kanyang pawis ay 
malalaking patak ng dugo 
(tingnan sa Lucas 22:44), 
at sa Golgota (o Calvario), 
kung saan ibinayubay ang 
Kanyang katawan sa krus 
sa ibabaw ng ‘dako ng 
bungo,’ na nangangahulu-
gang kamatayan (Marcos 
15:22; Mateo 27:33; ting-
nan din sa 3 Nephi 27:14). 
Ang walang-hanggang 
Pagbabayad-salang ito ay 
magpapalaya sa tao mula 
sa kawalang-hanggan 
ng kamatayan (tingnan 
sa 2 Nephi 9:7). Dahil sa 
Pagbabayad-sala ng Ta-
gapagligtas nagkaroon ng 
pagkabuhay na mag-uli at 
buhay na walang hanggan 
para sa lahat. Ang Kan-
yang Pagbabayad-sala ang 
naging sentro ng buong 
kasaysayan ng tao.”
Elder Russell M. Nelson ng Korum 
ng Labindalawang Apostol, “Ang 
Kapayapaan at Kagalakang Mala-
man na ang Tagapagligtas ay Bu-
hay,” Ensign, Dis. 2011, 20; Liahona, 
Dis. 2011, 22.

Isang Sakripisyo para  
sa Kasalanan
“Tiniis ni Jesucristo ang 
hindi matantong pagdurusa 
na isakripisyo ang Kanyang 
sarili para sa kasalanan ng 
lahat ng tao. Ang pagsasa-
kripisyong iyon ay nag-alay 
ng sukdulang kabutihan—
Korderong walang kapin-
tasan—para sa sukdulang 
dami ng kasamaan—ang 
mga kasalanan ng buong 
sanlibutan. . . .

“Ang sakripisyong 
iyon—ang Pagbabayad-
sala ni Jesucristo—ay 
nasa sentro ng plano ng 
kaligtasan. . . .

“Alam ko na si Jesucristo 
ang Bugtong na Anak 
ng Diyos Amang Walang 
Hanggan. Alam ko na dahil 
sa Kanyang nagbabayad- 
salang sakripisyo, nakatiti-
yak tayo sa imortalidad at 
sa pagkakataong mabuhay 
sa kawalang-hanggan. Siya 
ang ating Panginoon, Taga-
pagligtas, at Manunubos.”
Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng 
Labindalawang Apostol, “Sakri-
pisyo,” Ensign o Liahona, Mayo 
2012, 19, 22.
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Ginagabayan ng  
Tagapagligtas ang  
Kanyang Simbahan 
Ngayon
“Ang Pagbabayad-sala ni 
Jesucristo ay mahalagang 
bahagi ng plano ng Ama sa 
Langit para sa misyon ng 
Kanyang Anak sa daigdig at 
para sa ating kaligtasan. Da-
pat tayong magpasalamat 
sapagkat hindi humadlang 
ang ating Ama sa Langit at 
sa halip ay pinigilan Niya 
ang Kanyang damdamin na 
iligtas ang Kanyang Pinaka-
mamahal na Anak. Dahil sa 
Kanyang walang hanggang 
pagmamahal para sa atin, 
itinulot Niya na makum-
pleto ni Jesus ang Kanyang 
misyon na inorden noon 
pa man na maging ating 
Manunubos. . . .

“Si Jesucristo, na Taga-
pagligtas at Manunubos 
ng sangkatauhan, ay hindi 
patay. Siya’y buhay—ang 
nabuhay na muling Anak 
ng Diyos ay buhay—iyan 
ang aking patotoo, at gina-
gabayan Niya ang gawain 
ng Kanyang Simbahan 
ngayon.”
Elder M. Russell Ballard ng Korum 
ng Labindalawang Apostol, “Ang 
Pagbabayad-sala at ang Kahalaga-
han ng Isang Kaluluwa,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2004, 85, 86.

Ating Pag-asa, Ating 
Tagapamagitan, Ating 
Manunubos
“Ang kaligtasan nati’y nasa 
[ating Ama sa Langit] at 
sa Kanyang Minamahal 
na Anak na si Jesucristo. 
Alam kong mahal kayo 
ng Tagapagligtas. Gagaba-
yan Niya ang inyong mga 
pagsisikap upang palakasin 
ang inyong patotoo at nang 
ito’y maging impluwensiya 
para sa inyong kabutihan 
at itaguyod kayo kapag ki-
nakailangan at bigyan kayo 
ng kapayapaan at katiyakan 
kapag may pag-aalinlangan.

“Bilang isa sa Kanyang 
mga Apostol, na may ka-
rapatang magpatotoo sa 
Kanya, taimtim kong pina-
tototohanan na alam kong 
buhay ang Tagapagligtas, 
na Siya’y nabuhay muli at 
niluwalhating katauhan na 
ganap ang pagmamahal. 
Siya ang ating pag-asa, Ta-
gapamagitan, Manunubos.”
Elder Richard G. Scott ng Korum  
ng Labindalawang Apostol, “Ang 
Bisa ng Malakas na Patotoo,”  
Ensign, Nob. 2001, 89; Liahona,  
Ene. 2002, 103.

Pag-inom sa Mapait  
na Saro
“Sa Halamanan ng Getse-
mani, hindi iniwasan ng 
[ating] Tagapagligtas [at 
Manunubos] ang mapait na 
saro ng Pagbabayad-sala 
[tingnan sa D at T 19:16–
19]. At sa krus nagdusa 
Siyang muli upang magawa 
ang kalooban ng Kanyang 
Ama, hanggang sa wakas 
ay nasabi Niyang, ‘Naganap 
na’ [ Juan 19:30]. Siya ay 
nagtiis hanggang wakas. 
Bilang tugon sa ganap na 
pagsunod ng Tagapagligtas 
sa pananatiling hindi natiti-
nag, ipinahayag ng Ama sa 
Langit, ‘Masdan, ang Mina-
mahal kong Anak, na siya 
kong labis na kinalulug-
dan, sa kanya ay niluwal-
hati ko ang aking pangalan’ 
[3 Nephi 11:7].

“. . . Ating luwalhatiin 
ang pangalan ng Diyos sa 
pamamagitan ng pananati-
ling hindi natitinag kasama 
ang ating Tagapagligtas, si 
Jesucristo. Ibinabahagi ko 
ang aking natatanging pa-
totoo na Siya ay buhay.”
Elder Robert D. Hales ng Korum ng 
Labindalawang Apostol, “Tumayo 
nang Hindi Natitinag sa mga Banal 
na Lugar,” Ensign o Liahona, Mayo 
2013, 51.

Tanging Perpektong 
Anak ng Diyos
“Alam ko na ang Diyos ang 
ating mapagmahal na Ama 
sa Langit sa lahat ng oras 
at sa lahat ng pagkakataon 
at sa lahat ng sitwasyon. 
Alam ko na si Jesus ang 
Kanyang tanging perpek-
tong anak, na mapagmahal 
na ibinuwis ang Kanyang 
buhay ayon sa kalooban 
kapwa ng Ama at ng Anak 
para tubusin tayong lahat 
na hindi perpekto. Alam 
ko na nagbangon Siya 
mula sa kamatayan upang 
muling mabuhay, at dahil 
nagbangon Siya, tayo rin ay 
mabubuhay.”
Elder Jeffrey R. Holland ng Korum 
ng Labindalawang Apostol, “Pa-
nginoon, Nananampalataya Ako,” 
Ensign o Liahona, Mayo 2013, 95.
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Alam Kong Buhay  
ang Tagapagligtas
“Ipinahahayag ko ang aking 
patotoo at pasasalamat sa 
walang katapusan at wa-
lang hanggang sakripisyo 
ng Panginoong Jesucristo. 
Alam kong buhay ang 
Tagapagligtas. Naranasan 
ko ang Kanyang kapang-
yarihang tumubos at ang 
Kanyang kapangyarihan na 
nagbibigay-kakayahan, at 
pinatototohanan ko na ang 
mga kapangyarihang ito ay 
totoo at makakamtan ng 
bawat isa sa atin. Tunay na 
‘sa lakas ng Panginoon’ ma-
gagawa natin at madadaig 
ang lahat ng bagay habang 
patuloy tayong naglalakbay 
sa mortalidad.”
Elder David A. Bednar ng Korum ng 
Labindalawang Apostol, “Ang Pag-
babayad-sala at ang Paglalakbay sa 
Mortalidad,” Ensign, Abr. 2012, 47; 
Liahona, Abr. 2012, 19.

Ang Pagkabuhay na 
Mag-uli at ang Buhay
“Higit sa lahat, ipinahaha-
yag natin ang [ating] Taga-
pagligtas at Manunubos, si 
Jesucristo. Lahat tayo kung 
ano tayo—lahat ng maaari 
tayong maging—ay dahil sa 
Kanya. . . .

“Ang Kanyang mga salita 
ay dinig sa paglipas ng mga 
siglo:

“‘Ako ang pagkabuhay 
na mag-uli, at ang buhay: 
ang sumasampalataya sa 
akin, bagama’t siya’y mama-
tay, gayon ma’y mabubuhay 
siya:

“‘At ang sinomang nabu-
buhay at sumasampalataya 
sa akin ay hindi mamama-
tay magpakailan man’ ( Juan 
11:25–26).

“Mga kapatid, Siya ay 
buhay. Siya ay nabuhay na 
muli. Ginagabayan Niya 
ang Kanyang banal na ga-
wain sa lupa.”
Elder Neil L. Andersen ng Korum ng 
Labindalawang Apostol, “Lumapit 
sa Kanya,” Ensign o Liahona, Mayo 
2009, 80.

Nagampanan ni Cristo 
ang Kanyang Misyon
“Pinasan [ng Tagapagligtas] 
ang ‘bigat ng mga kasala-
nan ng sanlibutan’ at ang 
‘kilabot . . . na maaaring 
ihasik ni Satanas’ [ James E. 
Talmage, Jesus the Christ, 
613]. Sa prosesong ito tiniis 
Niya ang di-makatarungang 
paglilitis at ang kalunus-
lunos at malungkot na 
pangyayaring nauwi sa pag-
papako sa Kanya sa Krus. 
Sa huli ay nagwakas ito sa 
matagumpay na Pagkabu-
hay na Mag-uli ni Cristo 
noong Linggo ng Paskua. 
Nagampanan ni Cristo ang 
Kanyang sagradong misyon 
bilang Tagapagligtas at 
Manunubos. Tayo ay mabu-
buhay na mag-uli mula sa 
kamatayan at muling mag-
sasama ang ating espiritu at 
katawan. . . .

“Pinatototohanan ko bi-
lang apostol na si Jesucristo 
ay buhay at Siya ang Taga-
pagligtas at Manunubos ng 
sanlibutan. Inilaan Niya ang 
landas na tatahakin tungo 
sa tunay na kaligayahan.”
Elder Quentin L. Cook ng Korum ng 
Labindalawang Apostol, “Sinusu-
nod Natin si Jesucristo,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2010, 83–84, 86.

Tinubos Tayo ng 
Tagapagligtas
“Ang pagdurusa ng Taga-
pagligtas sa Getsemani at 
ang Kanyang paghihirap 
sa krus ay tumubos sa atin 
mula sa kasalanan nang tu-
gunan nito ang hinihingi ng 
katarungan sa atin. Pinag-
kakalooban Niya ng awa 
at pinatatawad ang mga 
nagsisisi. Tinugunan din ng 
Pagbabayad-sala ang kata-
rungang para sa atin nang 
tayo ay Kanyang pagalingin 
at iligtas sa anumang pag-
durusang dinaranas natin. 
‘Sapagkat masdan, kanyang 
titiisin ang sakit ng lahat ng 
tao, oo, ang sakit ng bawat 
nilalang, kapwa lalaki, ba-
bae, at mga bata, na kabi-
lang sa mag-anak ni Adan’ 
(2 Nephi 9:21; tingnan din 
sa Alma 7:11–12). . . .

“. . . Ang tunay na pagtu-
bos ay na kay Jesucristo at 
tanging nasa Kanya lamang. 
Buong pagpapakumbaba 
at pasasalamat ko Siyang 
kinikilala bilang aking 
Manunubos.”
Elder D. Todd Christofferson ng 
Korum ng Labindalawang Apostol, 
“Pagtubos,” Ensign o Liahona, Mayo 
2013, 110, 112.



PAGSAGOT SA MGA TANONG
Ano ang hitsura ng isang taong  
nabuhay na mag-uli?
“Matapos nating pagdaanan ang buhay na 
ito, . . . ang ating katawan ay luluwalhatiin, 
palalayain mula sa lahat ng karamdaman at 
pangamba, at gagawing pinakamaganda. 
Wala nang mas maganda pang pagmasdan 
kaysa sa isang nabuhay na mag-uling lalaki o 
babae. Wala na akong maisip na mas dakila 

na maaaring angkinin ng isang lalaki [o ba-
bae] kaysa nabuhay na mag-uling katawan. 
Walang Banal sa mga Huling Araw . . . kundi 
yaong tiyak na umaasam na magbangon sa 
umaga ng unang pagkabuhay na mag-uli at 
maging maluwalhati at dakila sa piling ng 
Diyos.”

Pangulong Lorenzo Snow (1814–1901), sa Conference 
Report, Okt. 1900, 4.
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Ilang taon na ang nakalipas, bago sumapit ang pangka-
lahatang kumperensya, nagturo ng isa pang magandang 
aral si Pangulong Thomas S. Monson. Sa pagkakataong 

ito ay nagturo siya sa nakatipong mga General Authority 
na naglakbay papuntang Salt Lake City, Utah, marami ang 
nanggaling sa iba’t ibang panig ng mundo kung saan sila 
naglilingkod sa mga Area Presidency. Nagsama-sama kami 
para maturuan ng Unang Panguluhan at ng Labindalawang 
Apostol.

Habang papalapit na ang oras ng pulong, tila naroon na 
ang lahat maliban kay Pangulong Monson. Ilang minuto 
bago magsimula ang pulong, tumigil kami sa pag-uusap at 
naupo nang mapitagan sa pakikinig sa prelude music, na 
umaasang darating ang propeta anumang sandali.

Matiyaga kaming naghintay nang sumapit at lumipas ang 
alas-9:00 n.u. May lumabas sa pintuan sa gilid—malinaw 
na para tingnan kung kailangan ng tulong. Pagbalik niya, 
sinabi niya, “Parating na si Pangulong Monson.”

Makalipas ang mga 15 minuto, pumasok si Pangulong 
Monson sa silid. Bilang paggalang, tumayo kami pagpa-
sok niya. Masaya kaming makita siya at nalugod kami na 
mabuti ang kanyang kalusugan. Walang makitang dahilan 
kung bakit siya nahuli ng dating.

Dumiretso si Pangulong Monson sa pulpito at sinabing, 
“Mga Kapatid, ikinalulungkot ko na nahuli ako ng dating, 
pero kinailangan ako ng asawa ko kaninang umaga.”

Lubos akong humanga at napakumbaba, at hindi ko 
mapigil na isipin ang kanyang sinabi.

Napakahalaga ng miting na ito. Nagtipon ang buong pa-
munuan ng Simbahan, at nagpakita ng halimbawa si Pangu-
long Monson sa aming lahat. Kinailangan siya ng kanyang 
asawa, at ibinigay niya ang panahong kailangan para alagaan 
siya. Napakagandang sermon iyon. Wala akong maalalang 
iba pang bagay na sinabi noong araw na iyon, pero naaalala 
ko ang sermon na iyon: “Kinailangan ako ng asawa ko.”

Ni Elder  
William R. Walker

Ng Pitumpu

Sundin  
ANG PROPETA

Kapag sinunod natin ang propeta at 
sinikap nating higit pang tularan siya, 
tiyak na magiging mas tapat tayong mga 
disipulo ng Panginoong Jesucristo.

Pagsunod sa Halimbawa ng Propeta
Gusto kong magmungkahi ng limang paraan para matu-

laran natin ang halimbawa ni Pangulong Monson.
1. Maaari tayong maging positibo, at maaari ta-

yong maging masaya.
Sa Mahalagang Perlas, inilarawan ni Propetang Joseph 

Smith ang kanyang “likas na pagkamasayahin” ( Joseph 
Smith—Kasaysayan 1:28). Larawan din ng “pagkamasaya-
hin” si Pangulong Monson.

Minsan ay sinabi ni Pangulong Monson: “Maaari nating 
. . . piliing magkaroon ng positibong pananaw. Hindi natin 
kayang pihitin ang hangin, ngunit mapipihit natin ang mga 
layag. Sa madaling salita, maaari nating piliing maging ma-
saya at positibo, anuman ang mangyari sa atin.” 1

Isang araw naghihintay ako sa labas ng boardroom ng 
Unang Panguluhan. Inanyayahan ako roon para maki-
bahagi sa miting upang talakayin ang mga bagay-bagay 
tungkol sa templo. Mag-isa akong naupo nang tahimik sa 
labas ng silid. Naisip ko na nagmimiting na ang Unang 
Panguluhan at aanyayahan akong sumali sa kanila sa loob 
ng ilang minuto.

Habang nakaupo, may narinig akong naglalakad sa 
bulwagan habang sumisipol. Naisip ko, “Hindi alam ng 
taong ito kung paano kumilos nang tama. Hindi puwedeng 
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magpalakad-lakad na sumisipol sa labas ng tanggapan ng 
Pangulo ng Simbahan.”

Maya-maya pa lumiko na sa kanto ang sumisipol—si 
Pangulong Monson pala. Masaya siya, at positibo ang 
pananaw. Magiliw niya akong binati at sinabing, “Si-
guro sisimulan na natin ang miting sa loob ng dalawang 
minuto.”

Kahit pasan niya ang buong Simbahan, isa siyang halim-
bawa ng kaligayahan at laging positibo ang kanyang pana-
naw. Dapat ganoon din tayo.

2. Maaari tayong maging mabait at mapagmahal  
sa mga bata.

Madalas banggitin ni Jesus ang mga bata. Madalas ding 
banggitin ng Kanyang propetang si Pangulong Monson ang 
mga bata. Nakita ko, lalo na sa mga paglalaan ng templo, 
kung gaano niya kamahal ang mga bata at, sa kanyang 
halimbawa, itinuturo niya sa atin kung paano sila pakitu-
nguhan. Sa bawat paglalaan ng templo nakatuon siya sa 
mga bata. Gustung-gusto niyang isinasali sila sa seremonya 
sa paglalagak ng batong-panulok at lagi niyang inaanyaya-
han ang ilan sa kanila na maglagay ng kaunting semento 
sa batong-panulok para makabahagi sila sa simbolikong 
pagtatapos ng templo. Ginagawa niya itong masaya para 
sa kanila. Ginagawa niyang di-malilimutang karanasan 
ito para sa kanila. Lagi siyang may malaking ngiti para sa 
kanila. Hinihikayat at pinupuri niya sila. Napakagandang 
tingnan nito.

Ang kanyang mainit na pagbati kung magkaminsan ay 
may kasamang mga high five, pagkislot ng kanyang mga 
tainga, at panghihikayat na magmisyon at magpakasal sa 
templo.

Ilang taon na ang nakararaan nakaiskedyul na ilaan ni 
Pangulong Monson ang Oquirrh Mountain Utah Temple 
sa kanyang kaarawan. Nang dumating siya sa templo at 
lumapit sa pintuan sa harapan ng templo, nakatipon na 
ang isang grupo ng mga kabataan. Malinaw na alam nilang 
kaarawan ni Pangulong Monson dahil sinimulan nilang 
kantahan siya ng “Maligayang Kaarawan.” Tumigil siya at 
humarap sa kanila na may malaking ngiti. Sinimulan pa 
niyang ikumpas ang kanyang mga kamay na para bang  
pinamumunuan niya sila sa pagkanta. Sa huli idinagdag 
nila ang korong “At marami pang iba.” Sinabi niya sa akin, 
“Iyan ang paborito kong bahagi.”

Mahal siya ng mga bata at kabataan ng Simbahan,  
at wala silang alinlangan na mahal din niya sila!

3. Masusunod natin ang mga panghihikayat  
ng Espiritu.

Maganda ang pagpapahayag ni Pangulong Monson 
ng kanyang katapatan sa Panginoon at sa pagsunod sa 
mga panghihikayat ng Espiritu sa mga salitang ito: “Ang 
pinakamatamis na karanasan sa buhay na alam ko ay ang 
madama ang isang pahiwatig at kumilos ayon dito at kala-
unan ay malaman na iyon ang katuparan ng panalangin o 
pangangailangan ng isang tao. At gusto ko na alam palagi 
ng Panginoon na kung may kailangan Siyang ipagawa, 
gagawin iyon ni Tom Monson para sa Kanya.” 2

Iyan ay huwarang dapat naising tularan ng bawat isa  
sa atin.

4. Maaari nating mahalin ang templo.
Makikilala si Pangulong Monson sa kasaysayan bilang 

isa sa mga dakilang tagapagtayo ng templo sa kasaysayan 
ng Simbahan. Simula nang maging Pangulo ng Simbahan 
noong Pebrero 2008, ipinagpatuloy na niya ang dakilang 
gawaing magtayo ng mga templo. Sa anim na taon niya na 
pagiging propeta, naibalita na ni Pangulong Monson ang 
mga planong magtayo ng 33 bagong templo.

Sabi ni Pangulong Monson, “Nawa bawat isa sa atin ay 
mamuhay nang karapat-dapat, na malinis ang mga kamay 
at dalisay ang mga puso, upang maantig ng templo ang 
ating buhay at ang ating mga pamilya.” 3

Ibinigay rin niya ang napakagandang pangakong ito: 
“Kapag minahal natin ang templo, nahipo natin ang tem-
plo, at dumalo tayo sa templo, mababanaag sa ating buhay 
ang ating pananampalataya. Kapag pumarito tayo sa mga 

Sa bawat paglalaan ng templo, nakatuon si Pangulong 
Monson sa mga bata. Gustung-gusto niyang isinasali sila sa 
paglalagak ng batong-panulok.
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banal na bahay na ito ng Diyos, kapag inalala natin ang 
mga tipang ginawa natin doon, magagawa nating tiisin 
ang bawat pagsubok at madaraig ang bawat tukso.” 4

Tularan natin ang huwarang ipinakita sa atin ng propeta 
sa pagmamahal sa templo.

5. Maaari tayong maging mabait, maunawain, at 
mapagmahal.

Si Pangulong Monson ay magandang halimbawa ng 
pagmamahal sa iba. Ang kanyang buong ministeryo ay 
napuno ng mga pagbisita sa mga tahanan; pagpapatong 
ng kanyang mga kamay sa mga ulo at pagbabasbas; mga 
di-inaasahang pagtawag sa telepono para umaliw at mang-
hikayat; pagpapadala ng mga liham ng panghihikayat, pa-
puri, at pasasalamat; pagbisita sa mga ospital at care center; 
at pagbibigay ng oras para magpunta sa mga libing at burol 
sa kabila ng abalang-abala niyang iskedyul.

Tulad ng gagawin ng Tagapagligtas, naglibot si Thomas 
Monson na gumagawa ng mabuti (tingnan sa Mga Gawa 
10:38) at binabasbasan at minamahal ang iba; ito ang na-
ging inspirasyon niya sa buhay.

Naganap ang isang kahanga-hangang halimbawa ng 
kabaitan ni Pangulong Monson noong 2012. Nang malapit 
nang matapos ang magandang Brigham City Utah Tem-
ple, kinausap ko ang Unang Panguluhan para talakayin 
ang mga plano sa paglalaan nito. Dahil ang Brigham City 
ay isang oras lang pahilaga ng Salt Lake City, napakadali 
sanang makapunta roon ni Pangulong Monson para sa 
paglalaan.

Sa halip, sinabi ni Pangulong Monson, “Brigham City 
ang bayang kinalakhan ni Pangulong Boyd K. Packer, ang 
dakilang Apostol na ito na nakatabi ko nang napakara-
ming taon sa Labindalawa. Gusto kong mapasakanya ang 
karangalan at pagpapalang ilaan ang templo sa bayang 
kanyang kinalakhan. Hindi ako pupunta, at aatasan ko 
si Pangulong Packer na ilaan ang Brigham City Temple. 
Gusto kong maging mahalagang araw ito para sa kanya.”

Napakagandang araw niyon para kina Pangulong Packer 
at Sister Packer, na lumaki rin sa Brigham City. Lubha 
akong naantig sa kabaitan at pagbibigay ni Pangulong 
Monson sa kapwa niya Apostol. Maaari nating tularang 
lahat iyon. Maaari tayong magbahagi at maging mabait at 
mas isipin ang mga taong nasa paligid natin.

Ang Huwaran ng Isang Propeta
Naituro sa atin ni Pangulong Monson ang paraan ng 

pamumuhay sa kanyang napakaganda at nagbibigay- 
inspirasyong mga mensahe sa pangkalahatang 

kumperensya. Naituro niya sa atin kung paano maging 
mga alagad ni Jesucristo sa kanyang kagila-gilalas at kaha-
nga-hangang personal na halimbawa. Tunay na nabigyan 
tayo ng Panginoon ng isang huwaran sa lahat ng bagay, at 
isa ang ating pinakamamahal na propeta sa mga huwarang 
dapat nating hangaring tularan.

Pinatototohanan ko na may Diyos sa langit na kilala at 
mahal tayo. Binigyan niya tayo ng isang propeta—upang 
gabayan, turuan, at akayin tayo sa mga huling araw na ito. 
Naniniwala ako na inaasahan ng Panginoon na mamahalin 
natin ang propeta, sasang-ayunan siya, at susundin ang 
kanyang halimbawa.

Itinuturing kong napakalaking pagpapala ang mabuhay 
sa panahon na si Thomas S. Monson ang propeta ng Pa-
nginoon. Kapag sinunod natin siya at sinikap nating higit 
siyang tularan, tiyak na magtatagumpay tayo sa pagiging 
mas matatapat na disipulo ng Panginoong Jesucristo. ◼
Mula sa Church Educational System devotional na ibinigay sa Brigham 
Young University–Idaho noong Mayo 5, 2013. Para sa buong mensahe,  
bisitahin ang lds. org/ broadcasts.
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Tulad ng gagawin ng Tagapagligtas, naglibot si Pangulong 
Monson na gumagawa ng mabuti at binabasbasan at minama-
hal ang iba; ito ang naging inspirasyon niya sa buhay.
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Para kay Augusto A. Lim, ang mensaheng inilahad ng 
dalawang binatang missionary mula sa Estados Uni-
dos ay tila pinagtitibay ang mga alituntunin na alam 

na niyang totoo. Isang binatang abugado at Kristiyano, na-
pansin ni Augusto na ang mga doktrinang tulad ng patuloy 
na paghahayag ay “mga bagay na kahit noong nasa hayskul 
at kolehiyo pa ako ay pinaniniwalaan ko na.” 1

Pagkaraan ng ilang buwan, pumayag si Augusto na 
dumalo sa mga serbisyo sa araw ng Linggo at tinanggap 
ang hamon na basahin at ipagdasal ang Aklat ni Mormon. 
“Sinimulan kong basahin ang Aklat ni Mormon nang taim-
tim sa diwang ipinayo ni Moroni na [taglayin] natin. Nang 
gawin ko iyon sa hangad na malaman kung ito ay totoo—
matapos ang ilang linya—nagkaroon ako ng patotoo,” 
paggunita niya.2

Noong Oktubre ng 1964, bininyagan si Augusto Lim 
at naging pioneer ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga 
Banal sa mga Huling Araw sa Pilipinas, at di-naglaon ay su-
mapi rin ang kanyang asawa at pamilya. Ngayon, matapos 
ang mga dekada ng tapat na paglilingkod sa Simbahan—
kabilang na ang isang tawag noong 1992 na maglingkod 
bilang General Authority, ang unang Pilipinong nagling-
kod sa posisyong iyon—nababanaag kay Brother Lim ang 
pananampalataya at katapatan ng libu-libong Banal sa mga 
Huling Araw na nakatira sa “Perlas ng Silanganan.”

Isang Matabang Lupain
Mga 550 taon bago isinilang si Jesucristo, nangako 

ang Panginoon sa propeta sa Aklat ni Mormon na si 
Nephi: “Naaalala ko yaong mga nasa pulo ng dagat,” at 

Pilipinas:  

Sa loob lamang ng 53 taon, nakapagtataka ang  
paglakas at pag-unlad ng Simbahan sa Pilipinas,  
na kilala bilang “Perlas ng Silanganan.”
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“isinisiwalat ko ang aking salita sa mga anak ng tao, oo, 
maging sa lahat ng bansa sa mundo” (2 Nephi 29:7). Sa 
maraming nakabasa ng mga piling salitang ito, isang grupo 
ng “mga pulo ng dagat” ang sumasaisip: ang Pilipinas.

Sa halos 100 milyong populasyon, ang Republika ng 
Pilipinas ay isang malaking kapuluan na may 7,100 pulo na 
nasa timog-silangang baybayin ng Asia. Ito ay isang magan-
dang bansa sa tropiko na tinatahanan ng mababait, masi-
sigla, at mapagpakumbabang mga tao. Subalit ang bansa 
ay madalas magkaroon ng mga lindol, bagyo, pagputok ng 
bulkan, pagtaas ng mga alon, at iba pang kalamidad na du-
lot ng kalikasan at maraming problema sa lipunan at eko-
nomiya. Patuloy na tumitindi ang laganap na kahirapan, at 
natiis ng mga Pilipino ang iba’t ibang katiwalian sa pulitika 
at krisis sa ekonomiya.

Ngunit sa mga taong pamilyar sa mga paraan ng Pa-
nginoon, ang Pilipinas ay matabang lupain na mapagta-
taniman ng mga binhi ng ebanghelyo. Bukod sa Tagalog 
at ibang mga katutubong wika, maraming Pilipino ang 
nagsasalita ng Ingles, na isa ring pambansang wika. Dahil 
matagal na sinakop ng mga Kastila, mahigit 90 porsiyento 
ng populasyon ang Kristiyano; ang isang malaking bahagi 
ng minorya ay Muslim.

Ang unang pagtatangkang ipakilala ang Simbahan sa 
Pilipinas ay ginawa nina Willard Call at George Seaman 
noong 1898 sa panahon ng Spanish-American War, mga 
sundalong Banal sa mga Huling Araw mula sa Utah na na-
italaga bilang mga missionary bago sila umalis. Kapag may 
pagkakataon, ipinapangaral nila ang ebanghelyo, ngunit 
walang binyag na naganap.

ESPIRITUWAL NA LAKAS 
SA MGA PULO NG DAGAT
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Noong World War II, nagpalipat-lipat sa mga pulo ang 
ilang Banal sa mga Huling Araw dahil sa pagsugod ng 
magkakasanib na puwersa. Noong 1944 at 1945, nagdaos 
ang mga sundalo ng mga miting ng Simbahan sa maraming 
lugar, at maraming LDS service member at service worker 
ang nasa Pilipinas pa rin nang magwakas ang digmaan. 
Kasama sa mga ito si Maxine Tate at ang bagong binyag na 
si Jerome Horowitz. Kapwa sila nakatulong sa pagtuturo ng 
ebanghelyo kay Aniceta Fajardo. Habang tumutulong na 
muling itayo ang bahay ni Aniceta sa isang lugar sa Maynila 
na binomba, ibinahagi ni Brother Horowitz ang kanyang 
bagong relihiyon kay Aniceta at sa anak nitong si Ruth.

Nagkaroon ng patotoo si Aniceta at hinangad na mag-
pabinyag, ngunit hindi pinahintulutan ng Simbahan na 
mabinyagan ang mga Pilipino noong panahong iyon dahil 
walang permanenteng mga yunit ng Simbahan sa kapu-
luan. Nakarating kay Elder Harold B. Lee (1899–1973) ng 
Korum ng Labindalawang Apostol ang hangarin ni Aniceta, 
at sa kanyang katungkulan bilang chairman ng General 
Servicemen’s Committee, inaprubahan ni Elder Lee na 
mabinyagan si Aniceta. Sa umaga ng Paskua noong 1946, 
bininyagan ni serviceman Loren Ferre si Aniceta Fajardo  
at ngayon ay kinikilala bilang unang Pilipinong naging 
miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal  
sa mga Huling Araw.

Ang Pagsisimula ng Gawaing Misyonero
Pagkatapos ng digmaan, inorganisa ang mga grupo ng 

Simbahan sa dalawang U.S. military base—Clark Air Base 

at Subic Bay Naval Base—habang umaasam ang mga LDS 
service member na maitatag nang pormal ang Simbahan 
sa Pilipinas. Noong Agosto 21, 1955, inilaan ni Pangulong 
Joseph Fielding Smith (1876–1972) ang Pilipinas para sa 
pangangaral ng ebanghelyo. Gayunman, naatraso ang pag-
dating ng mga missionary hanggang 1961 dahil sa paghi-
higpit ng batas.

Noong 1960, bumisita nang ilang araw sa Pilipinas si 
Elder Gordon B. Hinckley (1910–2008), na noon ay Assis-
tant sa Korum ng Labindalawang Apostol: “Ipinaliwanag 
ko na ang gawaing misyonero ay . . . magiging mabunga 
na tulad sa iba pang mga lugar sa mundo.” 3 Nang su-
munod na taon, pagkatapos ng maraming paghahanda 
at nang maiayos ang mga papeles ng mga miyembrong 
tulad nina Maxine Tate Grimm at Pangulong Robert S. 
Taylor ng Southern Far East Mission gayundin ng mga 
kaibigan sa labas ng Simbahan, nagbalik si Elder Hinckley  
sa kapuluan upang muling ilaan ang Pilipinas para sa 
pagsisimula ng gawaing misyonero.

Noong Abril 28, 1961, sa mga karatig na lugar ng Maynila, 
kinausap ni Elder Hinckley ang isang maliit na grupo ng 
mga service member, mga residenteng Amerikano, at isang 
miyembrong Pilipino—si David Lagman—at nag-alay ng es-
pesyal na panalangin “na sana’y libu-libo ang tumanggap ng 
mensaheng ito at mapagpala dahil doon.” 4 Di-nagtagal, ang 
mga salitang iyon, na sinambit ng isang tunay na lingkod ng 
Panginoon, ay naging salita ng isang propeta.

Ang unang apat na missionary—sina Raymond L.  
Goodson, Harry J. Murray, Kent C. Lowe, at Nestor O.  
Ledesma—ay dumating sa Maynila pagkaraan ng ilang 
linggo. “Mabilis na tinanggap ng mga Pilipino ang ebang-
helyo,” sabi ni Elder Lowe. “Kapag ipinasiya ng namumuno 
sa pamilya na sumapi sa Simbahan, sa napakaraming pag-
kakataon ay sumasapi ang buong pamilya sa Simbahan.” 5

Umuunlad ang Simbahan
Umunlad ang gawain hanggang sa maorganisa ang 

Philippines Mission noong 1967. Sa pagtatapos ng taong 
iyon, may 3,193 miyembro sa mission, at 631 sa kanila ang 
nabinyagan sa taong iyon. Pagsapit ng 1973, halos 13,000 
na ang mga miyembro ng Simbahan sa Pilipinas. Noong 
Mayo 20, 1973, nilikha ang Manila Philippines Stake, na si 
Augusto A. Lim ang pangulo. Noong 1974 nahati ang mis-
sion, kaya nalikha ang Philippines Manila Mission at ang 
Philippines Cebu City Mission.

Noong Agosto ng 1975, pumunta si Pangulong  
Spencer W. Kimball (1895–1985) sa Maynila upang 

Nakasandig sa mga alituntunin ng ebanghelyo, nagta-
tamo ng tagumpay at nagiging matitibay na lider sa Sim-
bahan ng Panginoon ang mga young adult sa Pilipinas.
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mamuno sa unang area conference sa Pilipinas. Maunos 
ang buwan ng Agosto, kaya mas nahirapang magbiyahe 
ang mga nagmula sa labas ng Maynila. Muntik nang hindi 
makarating ang isang bus na puno ng mga Banal mula 
sa Laoag City, ngunit itinulak ng mga Banal ang kanilang 
sasakyan para makaahon mula sa putikan at nakiusap sila 
sa tsuper na huwag bumalik. Sinuong ng isa pang grupo 
ng mga Banal ang maunos na karagatan nang tatlong araw 
dahil ang tanging mahalaga, sabi nga ng isang miyembrong 
babae, ay makita at marinig nila ang isang buhay na pro-
peta ng Diyos.

Muling binisita ni Pangulong Kimball ang Pilipinas noong 
1980 para mamuno sa isa pang area conference, at sandali 
siyang nakipagkita sa pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand 

Para sa groundbreaking ceremony noong Agosto 25, 
1982, sa kabila ng nagbabantang bagyo, halos 2,000  
miyembro ng Simbahan mula sa lahat ng dako ng  
kapuluan ang nagtipon matapos magbiyahe na sakay  
ng barko, tren, at bus. Di-nagtagal ay nagsimula ang 
pagtatayo ng templo, at handa na itong mailaan noong 
Agosto 1984.

Halos 27,000 mga miyembro at di-miyembro ang lumi-
bot sa templo bago ito inilaan. Nagpunta sila kahit may 
dalawang bagyo—na 48 oras lamang ang pagitan—na pu-
minsala sa Pilipinas sa nagdaang ilang araw. Nagsidating 
ang mga Banal mula sa malalayong lalawigan na pagod 
ngunit masigla. Sa maraming pagkakataon napilitan silang 
dumaan sa pasikut-sikot na mga lansangan papuntang 

Maynila dahil matagal na binaha ang mga kalsada at na-
sira ng umapaw na mga ilog ang mga tulay.

Humanga sa kagandahan ng templo ang mga bisita, 
pati na ang maraming kilalang Pilipino. Sinabi ng manu-
nulat na si Celso Carunungan na “dama ang kabanalan, na 
kapag nasa loob ka na ay haharap ka sa iyong Lumikha.” 
Sinabi ni Colonel Bienvenido Castillo, punong chaplain 
ng Philippine Constabulary, na ang templo ay “isang lugar 
kung saan ninyo mapagninilayan ang mga makalangit na 
bagay dahil kayo ay nasa gayong kapaligiran.” Nadama 
ng dalawang madre na ang templo “ay tunay na bahay ng 
Panginoon.” Sinabi ni Eva Estrada-Kalaw, miyembro ng 
Philippine parliament, sa mga guide, “Sana’y magtayo pa 
kayo ng mas maraming templo rito.” 6

Pinamunuan ni Pangulong Hinckley, Pangalawang 
Tagapayo sa Unang Panguluhan noong panahong iyon, 
ang mga serbisyo sa paglalagak ng batong-panulok noong 
Martes, Setyembre 25, 1984. Siyam na sesyon ng paglalaan 
ang sumunod, na ginanap sa silid-selestiyal. Mga 6,500 
Banal mula sa 16 na stake at 22 district sa Pacific Area ang 
dumalo sa iba’t ibang sesyon.
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1898: Dalawang 
LDS service member 
ang nangaral ng 
ebanghelyo sa Pilipi-
nas noong Spanish-
American War

1944–45: Mas 
marami pang LDS 
service member ang 
nangaral noong 
World War II

1946: Si Aniceta Fajardo 
ang naging unang kila-
lang Pilipinong nabinya-
gan at nakumpirmang 
miyembro ng Simbahan

1955: Inilaan 
ni Pangulong 
Joseph Fielding 
Smith ang 
Pilipinas para 
sa pangangaral 
ng ebanghelyo

Marcos. Ang miting na ito kalaunan ay nagbigay-daan para 
mabuksan ng Simbahan ang missionary training center sa 
Pilipinas noong 1983 at mailaan ang Manila Philippines 
Temple nang sumunod na taon. Noong 1987 itinatag ang 
Philippines/Micronesia Area na ang head quarters ay nasa 
Maynila.

Isinalin ang Mga Piniling Bahagi mula sa Aklat ni Mormon 
sa Tagalog noong 1987. Naisalin na ang Aklat ni Mormon 
sa ilang wika sa Pilipinas, kabilang na ang Cebuano.

Ang mga Pagpapala ng Templo
Noong Disyembre 1980, pinapunta ni Pangulong  

Spencer W. Kimball ang direktor ng real estate department 
ng Simbahan sa Maynila upang humanap ng angkop na 
pagtatayuan ng templo. Matapos isaalang-alang ang ilang 
lugar, hiniling ng direktor na bilhin ang 3.5 akre (1.4 na 
ektarya) na lote sa Quezon City. Tanaw sa lugar na ito ang 
Marikina Valley, at medyo madali itong puntahan ng mara-
ming miyembro ng Simbahan. Inaprubahan ang kahilingan, 
at binili ang lote noong Enero 1981. Ginawang Temple 
Drive ang pangalan ng kalye sa kahilingan ng Simbahan.LA
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Pagkatapos na pagkatapos ng huling 
sesyon sa paglalaan, sina Paulo V. Malit Jr. at 
Edna A. Yasona ang naging unang magkasin-
tahang ikinasal sa Manila Philippines Temple, 
noong Setyembre 27, 1984. Ang unang pa-
ngulo ng templong iyon, si W. Garth Andrus, 
ang nagsagawa ng seremonya sa kasal.

Maraming miyembro ng Simbahan ang 
pumila upang tumanggap ng kanilang en-
dowment, simula sa mga ordinance worker. 
Nagpatuloy ang gawain sa templo sa buong 
magdamag hanggang kinabukasan.

Nag-ibayo ang hangarin ng mga miyembro 
na makapasok sa templo. Ang mga malayo 

si Leonides dahil wala na silang babalikang 
tirahan. Ngunit tiniyak sa kanya ni Bernardo 
na ang Panginoon ang magbibigay nito. 
Ibinuklod sila sa templo bilang pamilya sa 
panahong ito at sa buong kawalang-hanggan 
noong 1985. Sulit ang bawat sakripisyong na-
gawa nila, dahil sa loob ng templo ay naka-
dama sila ng walang katulad na kagalakan 
—ang kanilang walang-katumbas na perlas. 
At tulad ng sabi ni Bernardo, ang Panginoon 
nga ang naglaan. Nang magbalik sila mula  
sa Maynila, binigyan sila ng matitirhan ng 
mababait nilang kakilala. Nakatapos ang  
kanilang mga anak sa pag-aaral, at kalaunan 

ang tirahan sa Maynila ay kinailangang mag-
sakripisyo nang husto sa paglalakbay nang 
malayo sakay ng barko o bus. Ngunit nag-
punta pa rin sila at may dalang mga kuwento 
ng pananampalataya at determinasyon.

Para kina Bernardo at Leonides Obe-
doza ng General Santos, tila imposibleng 
makapunta sa templo dahil napakalayo ng 
Maynila. Ngunit tulad ng tinderong nagbenta 
ng lahat ng mayroon siya para makabili ng 
isang mahalagang perlas (tingnan sa Mateo 
13:45–46), ipinasiya ng mag-asawang ito na 
ipagbili ang kanilang bahay para maipama-
sahe nila papunta roon at mabuklod sila at 
ang kanilang mga anak bilang walang-hang-
gang pamilya. Matapos nilang ipagbili ang 
kanilang tahanan at karamihan sa kanilang 
mga ari-arian, sama-sama nilang natipon ang 
eksaktong halaga ng pamasahe sa barko 
patungong Maynila para sa lahat ng siyam 
na miyembro ng kanilang pamilya. Nag-alala 

1975: Unang 
area con-
ference, na 
ginanap sa 
Maynila

1961: Opisyal na binuk-
san ang Pilipinas para 
sa gawaing misyonero; 
dumating ang unang 
apat na missionary

1967: Inor-
ganisa ang 
Philippines 
Mission

1974: Nahati ang 
Philippines Mis-
sion, kaya nalikha 
ang Philippines 
Manila at Philip-
pines Cebu City 
Mission1973: Nilikha ang Manila 

Philippines Stake

1983: 
Binuk-
san ang 
missionary 
training 
center sa 
Maynila

Ang isang Relief Society meeting tungkol sa kahan-
daan sa emergency ay nagbibigay ng mahalagang 
impormasyon sa kababaihang nakatira sa isang ban-
sang madalas dumanas ng mga kalamidad na dulot 
ng kalikasan.
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ay bumili ng sariling tirahan ang pamilya sa ibang lugar.
Noong Abril 18, 2006, ibinalita ng Unang Panguluhan 

ang pagtatayo ng Cebu City Philippines Temple. Pagkarinig 
sa balita, maraming miyembro ng Simbahan ang napaluha 
sa galak. “Pinagpala kami dahil napili ng Panginoon ang 
Cebu City para pagtayuan ng susunod na templo,” sabi ni 
Cesar Perez Jr., direktor ng Cebu City Institute of Religion.

Ilang buwan matapos ang paglalaan ng Cebu City Philip-
pines Temple, muling nagkaroon ng dahilan upang maga-
lak ang mga Pilipinong Banal sa mga Huling Araw. Noong 
Oktubre 2, 2010, sa kanyang pambungad na pananalita 
sa pangkalahatang kumperensya, ibinalita ni Pangulong 
Thomas S. Monson ang pagtatayo ng Urdaneta Philippines 
Temple, sa Pangasinan.

Kabuuang Bilang 
ng mga Miyembro 
ng Simbahan: 
675,166*

Mga Ward at 
Branch: 1,134

Mga Mission: 17

Mga Templo: 2 
(may isa pang 
itinatayo)

Mga Family  
History Center: 167

MGA TALA
 1. Augusto A. Lim, sa R. Lanier Britsch, “‘Faithful, Good, Virtuous,  

True’: Pioneers in the Philippines,” Ensign, Ago. 1997, 60; Liahona, 
Peb. 1998, 44.

 2. Augusto Lim, sa Gelene Tobias, “Augusto Lim: The Man of Many Firsts,” 
countrywebsites. lds. org/ ph/ index. php/ dateline -philippines/ jubilee 
-2011.

 3. Tingnan sa Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: The Biography of 
Gordon B. Hinckley (1996), 213–15.

 4. Gordon B. Hinckley, “Commencement of Missionary Work in the 
Philippines,” Tambuli, Abr. 1991, 18.

 5. Interbyu ni Kent Clyde Lowe na isinagawa ni James Neil Clark, Set. 3, 
2007.

 6. Francis M. Orquiola, “Temple Dedication Rewards Faith of Filipino 
Saints,” Ensign, Nob. 1984, 107.

 7. Michael John U. Teh, “Scriptures and Spiritual Preparation” [Mga Men-
sahe ng Area Presidency, Mayo 2011]; lds. org. ph/ index. php/ literature.
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ang Manila 
Philippines 
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Philippines/Mi-
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ang headquarters 
ay nasa Maynila

1987: Isina-
lin ang Mga 
Piniling Ba-
hagi ng Aklat 
ni Mormon 
sa Tagalog

Darating Pa ang Pinakamainam
Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling 

Araw sa Pilipinas ay nagsisimula pa lamang kung iha-
hambing sa pagkakatatag nito sa ibang mga bansa, ngunit 
napakaganda ng tadhana nito sa bansa. Ang pag-unlad ng 
Simbahan ay naging kamangha-mangha, at darating pa 
ang pinakamainam. Sabi ni Elder Michael John U. Teh ng 
Pitumpu, ang ikalawang Pilipinong tinawag na magling-
kod bilang General Authority, “Kailangan natin [na mga 
Pilipinong Banal sa mga Huling Araw] na ihanda ang ating 
sarili sa espirituwal nang higit kaysa rati dahil susulong ang 
gawain tumulong man tayo o hindi.” 7

Katunayan, sa pagpasok ng ika-21 siglo, patuloy na 
lalago ang ipinanumbalik na Simbahan at lalawak ang 
impluwensya nito habang parami nang parami ang mga 
Pilipinong tumatanggap ng mensahe nito at magiging 
pagpapala sa hinirang na mga taong ito sa mga pulo ng 
dagat. Para kay Elder Teh at sa mga Pilipinong Banal, ang 
“dakilang . . . mga pangako ng Panginoon sa kanila na 
nasa mga pulo ng dagat” (2 Nephi 10:21) ay natutupad  
na ngayon. ◼

2010: Inilaan ang Cebu City 
Philippines Temple

AN
G

 L
AR

AW
AN

 N
G

 P
HI

LIP
PI

NE
S 

M
IS

SI
O

NA
RY

 T
RA

IN
IN

G
 C

EN
TE

R 
AY

 H
IN

DI
 

M
AA

AR
IN

G
 K

O
PY

AH
IN

* Hanggang  
Setyembre 2013



32 L i a h o n a

Ni LaRene Porter Gaunt
Mga Magasin ng Simbahan

Nabubuhay tayo sa isang ka-
pana-panabik na panahon. Ang 
ipinanumbalik na ebanghelyo 

ni Jesucristo ay lumalabas na “mula sa 
pagkakatago” (D at T 1:30). Dahil dito, 
mas maraming anak ng Ama sa Langit na 
hindi natin kamiyembro ang nakaririnig 
tungkol sa “mga Mormon.” Ang ilan ay 
nakaririnig ng mga bagay na kakatwa 
at nakalilito sa pandinig. Ang iba na-
man ay nakaririnig ng mga bagay na tila 
pamilyar at nakapapanatag ng kalooban. 
Ang mga tao mula sa alinman sa mga 
grupong ito ay maaaring lumalapit sa 
atin na naghahanap ng mga sagot sa 
kanilang mga tanong. Maraming sagot 
na matatagpuan sa plano ng kaligtasan, 
na tinatawag ding “dakilang plano ng 
kaligayahan” (Alma 42:8).

Ang mga pinakamadalas na itanong 
ay “Saan ako nanggaling?” “Bakit ako 

narito?” at “Saan ako pupunta pag-
katapos ng buhay na ito?” Lahat 
ng tanong na ito ay masasagot 
ng mga katotohanang matatag-
puan sa plano ng kaligtasan. 
Ibinabahagi ng artikulong 
ito ang ilan sa mga sagot na 

Paggamit sa 
PLANO NG KALIGTASAN 

para Sagutin ang 
mga Tanong
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Kapag may mga 

tanong tayo o 

ang iba tungkol 

sa ebanghelyo ni 

Jesucristo, alam 

ba natin kung 

saan matatag-

puan ang mga 

sagot?

ibinigay sa mga banal na kasulatan at ng ating propetang si Pangulong 
Thomas S. Monson, hinggil sa mga tanong na ito.

Saan ako nanggaling?
Tayo ay mga walang-hanggang nilalang. Nabuhay tayo sa piling ng 

Diyos bago ang buhay na ito bilang Kanyang mga espiritung anak. “[Iti-
nuro] ni Apostol Pablo na ‘tayo nga’y [anak] ng Dios’ [Mga Gawa 17:29],” 
sabi ni Pangulong Monson. “Dahil alam natin na ang ating katawan ay 
nagmula sa ating mortal na mga magulang, dapat nating saliksikin ang 
kahulugan ng pahayag ni Pablo. Ipinahayag ng Panginoon na ‘ang espi-
ritu at ang katawan ang kaluluwa ng tao’ [D at T 88:15]. Dahil dito ang 
espiritu ang anak ng Diyos. Tinukoy Siya ng manunulat ng Sa Mga Heb-
reo bilang ‘Ama ng mga espiritu’ [Sa Mga Hebreo 12:9].” 1

Bakit ako narito?
Sinabi ng ating buhay na propeta, si Pangulong Monson: “Dapat ta-

yong magpasalamat sa matalinong Lumikhang lumalang ng isang mundo 
at inilagay tayo rito, na may lambong ng pagkalimot tungkol sa ating 
pinagmulan para subukan tayo, isang pagkakataong patunayan ang ating 
sarili upang maging karapat-dapat sa lahat ng inihanda ng Diyos na ma-
tanggap natin.

“Malinaw na ang isang pangunahing layunin ng pagparito natin sa 
lupa ay ang magkaroon ng katawang may laman at mga buto. Binigyan 
din tayo ng kaloob na kalayaan. Sa napakaraming paraan may pribilehiyo 
tayong magpasiya para sa ating sarili. Dito tayo natututo mula sa mahihi-
rap na karanasan. Nahihiwatigan natin ang mabuti at masama. Alam natin 
ang pagkakaiba ng mapait sa matamis. Alam natin na may mga bunga ang 
ating mga ginagawa.” 2

Saan ako pupunta pagkatapos ng buhay na ito?
Ang kamatayan ay dumarating sa lahat ng miyembro ng mag-anak ng 

tao. Ngunit “kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya?” ( Job 
14:14). “Alam natin na hindi kamatayan ang wakas,” sabi ni Pangulong 
Monson. “Ang katotohanang ito ay itinuro ng mga buhay na propeta sa 
lahat ng panahon. Makikita rin ito sa ating mga banal na kasulatan. Sa 

Binyag
Kaloob na Espiritu Santo

Magtiis 
hang-
gang 
wakas



Aklat ni Mormon mababasa natin ang partikular at nakapapanatag na 
mga salitang ito:

‘Ngayon, hinggil sa kalagayan ng kaluluwa sa pagitan ng kamatayan at 
ng pagkabuhay na mag-uli—Masdan, ipinaalam sa akin ng isang anghel, 
na ang espiritu ng lahat ng tao matapos na sila ay lumisan sa katawang 
mortal na ito, oo, ang espiritu ng lahat ng tao, maging sila man ay mabuti 
o masama, ay dadalhin pabalik sa Diyos na sa kanila ay nagbigay-buhay.

‘At sa gayon ito ay mangyayari na ang mga espiritu ng yaong mabubuti 
ay tatanggapin sa kalagayan ng kaligayahan, na tinatawag na paraiso, 
isang kalagayan ng pamamahinga, isang kalagayan ng kapayapaan, kung 
saan sila ay mamamahinga mula sa kanilang mga suliranin at sa lahat ng 
alalahanin at kalungkutan’ [Alma 40:11–12].” 3

Matapos tayong mabuhay na mag-uli, pupunta tayo sa kahariang 
selestiyal na ang kaluwalhatian ay gaya ng araw, sa kahariang terestriyal 
na ang kaluwalhatian ay gaya ng buwan, sa kahariang telestiyal na ang 
kaluwalhatian ay gaya ng mga bituin, o sa labas na kadiliman (tingnan  
sa D at T 76).

Totoo bang may Diyos? Totoo ba si Satanas?
Ang Ama sa Langit, si Jesucristo, at si Satanas ay pawang bahagi ng 

malaking Kapulungan sa Langit na idinaos bago tayo isinilang. Bilang 
bahagi ng plano ng kaligtasan, humiling ang Ama sa Langit ng isang 
isusugo sa lupa at magbabayad-sala para sa ating mga kasalanan. Sabi 
niya: “Sino ang isusugo ko? At ang isa [si Jesucristo] ay sumagot gaya ng 
Anak ng Tao: Narito ako, isugo ako. At may isa pang [si Satanas] sumagot 
at nagsabi: Narito ako, isugo ako. At sinabi ng Panginoon: Aking isusugo 
ang una.

“At ang ikalawa [si Satanas] ay nagalit, at hindi napanatili ang kanyang 
unang kalagayan; at, sa araw na yaon, marami ang sumunod sa kanya” 
(Abraham 3:27–28; tingnan din sa D at T 29:36–37; Moises 4:1–4).

May kapangyarihan ba tayong labanan ang mga tukso ni Satanas?
Ang sangkatlo ng mga espiritu na piniling sumunod kay Satanas pag-

katapos ng Kapulungan sa Langit ay pinalayas na kasama niya. Sila at 
si Satanas ay nananatiling mga espiritu na walang katawan. Itinuro ni 
Propetang Joseph Smith, “Lahat ng nilalang na may katawan ay higit ang 
lakas kaysa mga yaong wala nito.” 4 Kaya maaari tayong tuksuhin ni Sata-
nas, ngunit may kapangyarihan tayong lumaban.

SAAN KO MATUTUTUHAN 
ANG IBA PA TUNGKOL SA 
PLANO NG KALIGTASAN?

1. Itinuturo nang malinaw 
ang plano ng kaligtasan  
sa Aklat ni Mormon,  
Doktrina at mga Tipan,  
at Mahalagang Perlas.

2.  Ang mga salita ng mga 
buhay na propeta ay mata-
tagpuan sa conference. lds. 
org. Maaari ninyong ha-
napin ang mga katagang 
tulad ng plano ng kaligta-
san, plano ng kaligayahan, 
pagbabayad-sala, kadaki-
laan, katarungan at awa, 
pagsisisi, at pagkabuhay 
na mag-uli.

3.  Tingnan sa “Aralin 2: Ang 
Plano ng Kaligtasan” sa 
kabanata 3 ng Mangaral 
ng Aking Ebanghelyo: 
Gabay sa Paglilingkod ng 
Misyonero.
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PAGKABUHAY NA MAG-ULI

Daigdig ng  
mga Espiritu
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Bakit kung minsan ay tila hindi sinasagot ng Ama sa Langit ang 
aking mga dalangin?

“Ang panalangin ang hakbang kung saan ang kalooban ng Ama at ang 
kalooban ng anak ay nagkakaroon ng ugnayan sa isa’t isa. Ang pakay ng 
panalangin ay hindi upang baguhin ang kalooban ng Diyos” (Gabay sa 
mga Banal na Kasulatan, “Panalangin”). Ang panalangin ay isang kasang-
kapang tumutulong sa atin na magpasiya kung gagamitin natin ang ating 
kalayaang iayon ang ating kalooban sa Diyos (tingnan sa Abraham 3:25). 
Laging sinasagot ng Ama sa Langit ang ating mga panalangin, ngunit ang 
mga sagot na yaon ay maaaring dumating sa pamamagitan ng oo, hindi,  
o hindi pa. Mahalaga ang tiyempo.

Bakit ako may mga pagsubok kapag sinisikap kong mamuhay 
nang mabuti?

Ang mga pagsubok ay bahagi ng plano ng kaligtasan. Pinalalakas 
tayo ng mga ito, pinadadalisay, at pinababanal kapag umasa tayo kay 
Jesucristo at sa Kanyang ebanghelyo. Tinutulungan tayo ng Ama sa Langit 
sa ating mga pagsubok. Ang ating mga pagsubok ay “magbibigay sa [atin] 
ng karanasan, at para sa [ating] ikabubuti” (D at T 122:7).

Paano ko malalaman kung ano ang tama at mali?
Lahat ng anak ng Diyos ay isinilang na may Liwanag ni Cristo, na 

tumutulong na “malaman [natin] ang mabuti sa masama” (Moroni 7:16). 
Bukod pa rito, ang Espiritu Santo ay maaaring patotohanan ang katoto-
hanan sa ating isipan at puso sa pagpapadama sa atin ng kapayapaan at 
pagmamahal (tingnan sa D at T 8:2–3).

Mapapatawad ba ako kahit nakagawa ako ng mabibigat na 
kasalanan?

Alam ng Diyos na lahat tayo ay magkakasala habang natututo tayong 
pumili sa pagitan ng tama at mali.5 Gayunman, lahat ng kasalanan ay  
may kaakibat na kaparusahan. Hinihingi ng katarungan na pagdusahan 
ang kaparusahan. Sa Kanyang awa, itinulot ng Ama sa Langit na isagawa 
ni Jesucristo ang Pagbabayad-sala at tugunan ang mga hinihingi ng kata-
rungan para sa ating lahat (tingnan sa Alma 42). Sa madaling salita,  
ang pagdurusa ni Cristo sa Getsemani at pagkamatay sa Golgota ang  
nagbayad para sa lahat ng kasalanan natin kung tatanggapin natin ang 
Pagbabayad-sala ni Cristo sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtanggap 
sa mga ordenansa ng ebanghelyo. Patatawarin ang ating mga kasalanan 
(tingnan sa D at T 1:31–32). ◼
MGA TALA
 1. Thomas S. Monson, “Ang Takbo ng Buhay,” Ensign o Liahona, Mayo 2012, 91; tingnan 

din sa Abraham 3:22–26.
 2. Thomas S. Monson, “Ang Takbo ng Buhay,” 91–92; tingnan din sa Alma 34:32–34.
 3. Thomas S. Monson, “Ang Takbo ng Buhay,” 93; tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 

76:59–111.
 4. Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith (2007), 245.
 5. Ang maliliit na bata ay hindi magkakasala “hanggang sa sila ay magsimulang magkaroon 

ng pananagutan” (tingnan sa D at T 29:46–47).
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Nagbigay ng mensahe si Pangulong 
Dieter F. Uchtdorf, Pangalawang 

Tagapayo sa Unang Panguluhan, sa 
kababaihan ng Relief Society noong 
2011 general Relief Society meeting 
na umantig sa puso ko at nagbigay 
sa akin ng kapayapaan. Nagsalita siya 
tungkol sa mga bulaklak na forget-me-
not at kung paano kinakatawan ng 
limang maliliit na talulot ang limang 
bagay na dapat nating tandaan palagi.1

Pagkatapos ng miting nagkuwento 
sa akin ang anak kong si Alyssa tung-
kol sa kaibigan niyang si Jessie, na may 
maliit na catering business. Hinilingan 
si Jessie ng kanyang mga lider sa stake 
Relief Society na gumawa ng isang 
panghimagas na isisilbi pagkatapos ng 
general Relief Society meeting. Sinabi 
ni Jessie kay Alyssa na alam na niya 
kaagad kung ano ang dapat niyang  
gawin—250 cupcake. Nagboluntaryong 

tumulong si Alyssa na dalhin ang mga 
cupcake sa stake center.

Dumating ang araw ng miting, at 
nang magpunta si Alyssa para tumu-
long, nakita niyang naluluha si Jessie. 
Handa na ang mga cupcake, pero 
nagpadala si Jessie ng larawan ng 
mga ito sa isang kamag-anak na nag-
sabing hindi gaanong maganda ang 
dekorasyon nito para sa miting.

Nagsimulang mawalan ng tiwala 
si Jessie sa kanyang sarili. Naisip niya 
na aasahan ng mga stake Relief So-
ciety leader ang isang bagay na mas 
maganda kaysa simple niyang mga 
cupcake. Balisang sinikap niyang pag-
isipan kung paano pa pagagandahin 
ang mga cupcake, pero wala nang 
oras. Kinuha nila ni Alyssa ang mga 
cupcake nang hindi na ito ginagalaw, 
at pakiramdam ni Jessie ay binigo 
niya ang kababaihan—hanggang sa 

magsalita si Pangulong Uchtdorf.
Habang nagsasalita siya tungkol sa 

mga bulaklak na forget-me-not, isang 
larawan ng maliit na asul na bulaklak 
ang lumabas sa screen. Napakasimple 
ng bulaklak na ito pero napakaganda 
na may maninipis na ugat sa mga 
talulot. Naantig ng mensahe ni Pa-
ngulong Uchtdorf ang puso ng lahat 
nang makiusap siya sa atin na huwag 
pagambala sa malalaki at kakaibang 
mga bulaklak sa ating paligid na 
nalilimutan natin ang limang simple 
ngunit mahahalagang katotohanang 
itinuturo niya sa atin.

Pagkatapos ng pangwakas na 
panalangin, tumuloy ang kababaihan 
sa cultural hall. Nang pumasok sina 
Alyssa at Jessie, nakita nilang naka-
palibot ang lahat sa mesa kung saan 
naroon ang mga panghimagas at nag-
tatanong, “Paano nila nalaman?”

Bawat cupcake ay nilagyan ng sim-
pleng puting icing at dinekorasyunan 
ng simple at magandang bulaklak na 
forget-me-not na may limang manini-
pis na talulot. ◼
Gale Ashcroft, Arizona, USA

TALA
 1. Tingnan sa Dieter F. Uchtdorf, “Huwag Mo 

Akong Kalimutan,” Ensign o Liahona, Nob. 
2011, 120.
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PAANO NILA NALAMAN?
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Handa na ang mga 
cupcake, pero 

nagpadala si Jessie ng 
larawan ng mga ito sa isang 
kamag-anak na nagsabing 
hindi gaanong maganda ang 
dekorasyon nito para sa 
Relief Society meeting.



Di nagtagal matapos kaming makasal 
ng aking asawa, biniyayaan kami 

ng isang anak na lalaki. Nang makita 
ko ang kanyang ngiti at tingnan ko ang 
kanyang mga mata, nadama kong may 
utang na loob ako sa Ama sa Langit. 
Parang perpekto ang aming anak para 
sa akin. Nagpasalamat kaming mag-
asawa sa Panginoon araw-araw para  
sa napakahalagang regalo.

Noong Pebrero 19, 2009, nag-em-
pake ako para maghandang bumalik 
sa paaralan para sa huling taon ko ng 
pag-aaral. Hindi namin alam ng aking 
asawa na kinabukasan ay lalagnatin at 
sasakabilang-buhay ang aming pina-
kamamahal na anak.

Napakahirap ng karanasang iyon 
para sa akin. Nagdatingan ang mga 
miyembro ng aming ward sa bahay 
namin para aluin kami gamit ang mga 
banal na kasulatan at himno at ma-
nalanging kasama namin. Mahalaga 
sa akin ang kanilang mahabaging 
pakikidalamhati, ngunit patuloy pa 
rin akong nagdalamhati para sa aking 
anak. Tuwing maiisip ko siya, napu-
puno ng luha ang aking mga mata.

Apat na araw pagkamatay niya, 
nagkaroon ako ng inspirasyon na 
pag-aralan ang Mga Turo ng mga 
Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith. 
Nang hawakan ko ang aklat, bumukas 
ito sa mga kamay ko sa kabanatang 
pinamagatang “Mga Salita ng Pag-asa 
at Kaaliwan sa Oras ng Kamatayan.” 
Sinimulan ko itong basahin at lubha 
akong naantig ng malulungkot na 
trahedyang naranasan nina Joseph at 
Emma nang magsimula silang mag-
pamilya. Nang mabasa ko ang isang 
hango mula sa mensahe ng Propeta 
sa libing ng isang dalawang-taong-
gulang na batang babae, para akong 
binuhusan ng malamig na tubig sa 
ulo, na nagpakalma sa aking nagdada-
lamhating isipan.

ANG PANGAKO AY NAGBIGAY SA AKIN NG PAG-ASA
Tinawag ko ang asawa ko. Magka-

sama naming binasa ang: “Naitanong 
[ko], bakit kinukuha sa atin ang mga 
sanggol, mga batang walang-malay. 
. . . Maraming tao ang kinukuha ng 
Panginoon, kahit mga sanggol pa 
lamang, upang matakasan nila . . . ang 
kalungkutan at kasamaan ng daigdig 
ngayon; napakadalisay nila, napa-
kaganda, para mamuhay sa mundo; 
samakatwid, kung tutuusin, sa halip 
na magdalamhati may dahilan tayong 
magalak dahil naligtas sila sa kasa-
maan, at hindi magtatagal at maaang-
kin natin silang muli.”

Idinagdag pa ng Propeta: “Maa-
aring maitanong ito—‘Maaangkin ba 
ng mga ina ang kanilang mga anak 
sa kawalang-hanggan?’ Oo! Oo! Mga 
ina, maaangkin ninyo ang inyong mga 
anak; sapagkat sila ay magkakaroon ng 
buhay na walang hanggan, sapagkat 
nabayaran na ang kanilang utang.” 1

Simula nang mabasa namin ang 
magagandang salitang iyon, napuspos 
na ng pasasalamat ang mga dalangin 

ng aming pamilya sa pangako na sa 
pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni 
Jesucristo ay makakapiling naming 
muli ang aming anak.

Ngayon may tatlo kaming mababait 
na anak, na mga kapatid ng aming 
pumanaw na anak. Itinuturo namin sa 
kanila ang tunay at walang-hanggang 
ebanghelyo, na gagabay sa kanila 
pabalik sa kanilang Ama sa Langit 
at sa kanilang Tagapagligtas na si 
Jesucristo.

Alam ko na ang mensahe ni  
Propetang Joseph Smith tungkol sa  
kabilang-buhay ay totoo. Magpa-
pasalamat ako magpakailanman sa 
pag-asa, kapayapaan, galak, at kaliga-
yahang dulot nito sa aming pamilya—
sa magkabilang panig ng tabing. ◼
Juliana Fayehun, Lagos, Nigeria

TALA
 1. Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: 

Joseph Smith (2007), 205, 206.

Nang hawakan ko ang aklat, ang 
kabanatang pinamagatang “Mga 

Salita ng Pag-asa at Kaaliwan sa Oras 
ng Kamatayan” ay nabuksan sa aking 
mga kamay.
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Lagi kong naiisip ang tungkol sa 
kahandaan sa emergency pagdating 

sa pag-aasikaso sa aking pamilya at 
sa aking sarili. Ngunit natuto akong 
tingnan ang paghahanda sa ibang  
pananaw isang Linggo ng umaga sa 
katimugang Florida noong 1992. Sinira 
ng bagyong Andrew, isa sa pinaka-
mapanira at malakas na bagyong 
nanalasa sa Estados Unidos, ang ma-
gandang tag-init sa Miami, Florida.

Naninirahan ako noon pansamantala 
sa isang beach apartment, dumadalo 
ako noon sa tatlong-buwang orienta-
tion program para sa trabaho ko. Nang 
dumating ang babala tungkol sa bagyo 
at nalaman ko na kailangan naming 
lumikas sa aming apartment pagsapit 
ng tanghali, isang kasamahan namin 
ang nagreserba ng mga silid sa hotel na 
malayo sa beach para sa amin na mag-
kakasama sa trabaho. Nagpako ako ng 
plywood sa mga bintana ko at itinago 
ang aking personal na mga gamit.

Sa pag-asang makabisita nang isang 
buong linggo sa aking asawa’t mga 
anak, nakabili na ako ng sapat na 

MARAMI AKONG MAIBABAHAGI
pagkain at tubig para sa aming anim. 
Napanatag ako dahil alam ko na may 
mapupuntahan akong ligtas na lugar 
at may sapat akong pagkaing mada-
dala na tatagal nang ilang linggo.

Nang maghanda akong umalis nang 
alas-10:30 n.u., maganda ang pakiram-
dam ko—lahat ay nasa ayos. Lumuhod 
ako at nagdasal, na pinasasalamatan ang 
Ama sa Langit para sa aking mga pag-
papala at humihingi ng tulong sa Kanya 
sa pagdating ng bagyo. Nang matapos 
ko ang aking panalangin, hinikayat ako 
ng Espiritu na sabihing, “Kung may na-
ngangailangan po ng tulong, tulungan 
po Ninyo akong makita siya.”

Sa loob ng ilang minuto, isang 
biyudang mga 80 anyos ang kumatok 
sa pintuan ko. “Sori,” sabi niya. “Nag-
kamali ako ng silid. Hinahanap ko ang 
kaibigan ko.”

Mukhang pagod na pagod siya. 
Nang itanong ko kung may maitutu-
long ako, nabalisa siya at sinabi niya 
na hindi niya alam kung ano ang 
gagawin at kung saan pupunta. Ti-
nanong ko siya kung saan siya naka-
tira, at magkasama kaming naglakad 

papunta sa apartment niya, pinag- 
aralan namin ang kanyang sitwasyon, 
at inalam ang kanyang mga opsiyon.

Sinabi ko sa kanya na baka may ba-
kante pa ang aming kompanya sa isa 
sa mga silid namin sa hotel, at inan-
yayahan ko siyang sumama sa grupo 
namin. Nakahinga siya nang maluwag. 
Mabilis kaming nag-empake at tiniyak 
na nakakandado ang kanyang apart-
ment at maayos ang mga gamit niya 
roon, at nakipag-ayos ako sa isang 
kasamahan na ihatid kami ng kanyang 
kotse papunta sa hotel.

Habang naghahanda akong umalis, 
dalawa pang biyuda ang humingi ng 
tulong. Tinulungan ko silang puma-
natag para makapag-isip sila nang 
malinaw at mapag-aralan nila kung 
saan makakahanap ng matutuluyan. 
Nang kunin ko ang maleta mula sa isa 
sa mga kasamahan ko sa trabaho, isa 
pang matandang biyuda ang humingi 
ng tulong. Inilagay namin ang kan-
yang mga babasaging gamit sa mga 
ligtas na lugar at tinulungan siyang 
maghanda sa pag-alis.

Samantala, inanyayahan ng iba 
pang mga katrabaho ko ang dalawang 
estudyante sa kolehiyo na nakatira sa 
isang pulo na sumama sa aming grupo 
sa hotel na malayo sa beach. Ang 
tanging pagkain nila ay isang dakot 
na meryenda at isang quart (.95 L) ng 
mineral water. Mabuti na lang, marami 
akong maibabahagi, hindi lamang sa 
kanila kundi maging sa lahat. 

Kaylaking pagpapala ang maging 
handa at magabayan ng Panginoon. 
Ito ang dahilan kaya napakalma ko 
ang iba sa delikadong panahong iyon 
at naiukol ang halos lahat ng oras ko 
sa pagtulong sa iba nang hindi inaa-
lala ang aking sarili. Lalo kong pinaha-
lagahan ang payo ng ating mga lider 
ng priesthood na maging handa. ◼
Brent Fisher, California, USA

Nang itanong 
ko kung 

may maitutulong 
ako, nabalisa ang 
babae at sinabi 
niya na hindi 
niya alam kung 
ano ang gagawin 
at kung saan 
pupunta.



Binalot ng dilim ang silid habang 
gising akong nakahiga at nakiki-

nig sa paghinga ng aking asawa, na 
pinakikiramdaman kung tulog na siya. 
Dalawang araw pa lang mula nang pu-
manaw ang aming 12-taong-gulang na 
anak na babae dahil sa isang malub-
hang aksidente. Muli akong pumikit, 
ngunit hindi ako makatulog. Nanabik 
ang puso ko para sa aking anak. Hindi 
mapawi ng lahat ng alam ko tungkol 
sa plano ng kaligtasan ang sakit ng 
pangungulila ko sa kanya.

Nang mag-uumaga na, bigla akong 
nakadama ng matinding pananabik. 
Hindi magtatagal at sisikat na ang 
araw, at nakita ko sa aking isipan ang 
kalangitan na nalalatagan ng malam-
lam na liwanag na kulay-rosas. Ma-
hilig sa kulay-rosas ang aming anak. 
Kulay-rosas na sikat ng araw ang 
talagang kailangan ko para madama 
kong malapit akong muli sa kanya.

“Halika’t masdan natin ang pagsikat 
ng araw,” bulong ko sa asawa kong 
inaantok pa.

Tumayo kami sa driveway, huma-
rap sa silangan, at naghintay . . . nang 
naghintay. Bagama’t umaliwalas ang 
kalangitan, hindi sumilip ang araw sa 
pagitan ng mababang mga ulap.

Inihilig ko ang aking ulo sa balikat 
ng asawa ko at bumuntung-hininga 
ako, na sinisikap na magkunwaring 
hindi iyon mahalaga. Pero gusto ko 
pa. Kailangan ko pa. Tiyak na ibibigay 
ng Ama sa Langit ang hangarin kong 
ito matapos Niyang kunin ang aming 
malambing na anak.

Nang pumihit ang asawa ko para 
pumasok sa loob, na nakatingin sa 
likuran namin sa kanluran, sabi niya, 
“Tingnan mo!”

Tumingin ako. Nasa likuran namin 
ang mga ulap na puno ng manipis at 
kulay-rosas na ginintuang liwanag. 
Nangapos ang hininga ko, at napaluha 

NAGHIHINTAY SA PAGSIKAT NG ARAW
ako. Mas maganda pa ito kaysa ina-
kala ko. Parang niyakap ako ng aming 
anak. Alam ko na alam ng Ama sa 
Langit ang nagdadalamhati kong puso 
at nagpadala Siya ng pangako ng pag-
asa para sa hinaharap—isang magiliw 
na paalala tungkol sa mga walang-
hanggang pamilya at lahat ng maga-
gandang sandaling darating.

Madalas kong pag-isipan ang ma-
gandang sandaling iyon at ang bagong 
pananaw na ibinigay nito sa akin. Sino 
ang naghahanap ng pagsikat ng araw 
sa kanluran? Gayunman doon naghin-
tay ang himala sa akin. Ilang pagpapala 
at himala na ba ang nalagpasan ko 
dahil nagmula sila sa mga lugar na di-
inaasahan? Ilang beses ko bang pinag-
tuunan ang sa akala ko ay nararapat at 
hindi nakita ang siyang nararapat?

Walang-humpay ang aming pag-
darasal para sa himalang ipinagkait 

sa amin, ngunit nang tingnan ko ang 
paligid nang may bagong pananaw, 
nakita ko ang himala ng apat na buhay 
na bumuti dahil sa ibinigay na mga 
organ ng katawan ng aming anak, ang 
himala ng pagmamahalan sa pamilya 
at pagkakaisa sa ward, at ang himala 
ng paglilingkod. Labis akong nalung-
kot, ngunit napuspos din ng matinding 
pag-asa ang aking kaluluwa sa bawat 
kulay-rosas na pagsikat at paglubog ng 
araw, at bawat kulay-rosas na bulaklak 
na nadaraanan ko.

Ngayon tuwing sisikat ang araw, 
tumitingin ako sa silangan at pagka-
tapos ay pumipihit ako sa kanluran. 
Napapangiti ako sa kaalaman na 
laging may mga himala at pagpapa-
lang matatagpuan—at na ang araw ay 
laging sisikat sa ating mga kapangla-
wan kung tutulutan natin ito. ◼
Julia Wagner, Ohio, USA

Nang pumihit 
ang asawa ko 

para pumasok sa 
loob, na nakatingin 
sa likuran namin 
sa kanluran, sabi 
niya, “Tingnan mo!” 
Nasa likuran namin 
ang mga ulap na 
puno ng manipis 
at kulay-rosas na 
liwanag.
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Aking Kaluwalhatian
pagkatao at pinatnubayan ang kani-
lang mga kilos.

Luwalhatiin Ninyo ang Diyos 
at Magpakita ng Magandang 
Halimbawa

Mas nakikita natin kung paano 
niluluwalhati ng pagiging disente ang 
Diyos kapag naunawaan natin kung 
ano talaga ang kahulugan ng pagi-
ging disente. Ipinaliwanag sa Tapat sa 
Pananampalataya: “Ang kadisentehan 
ay pagiging simple at disente sa pana-
namit, pag-aayos, pagsasalita, at pag-
uugali. Kung kayo ay disente, hindi 
kayo mang-aagaw ng pansin. Sa halip, 
hahangarin ninyong ‘luwalhatiin . . . ng 
inyong katawan, at [ng inyong espiritu] 
ang Dios’ (I Mga Taga Corinto 6:20).” 1

Kapag natututo tayong magpakita 
ng kadisentehan tulad ng ginawa ng 
Tagapagligtas, pinapapasok natin ang 
Espiritu sa ating buhay, kaya natu-
tupad ang pangako na “kung ang 
inyong mata ay nakatuon sa [kaluwal-
hatian ng Diyos], ang inyong buong 
katawan ay mapupuno ng liwanag” 
(D at T 88:67). Habang binabasa 

ninyo kung ano ang pagkaunawa ng 
iba pang mga young adult sa kadi-
sentehan, maiisip ninyo kung paano 
madaragdagan ang inyong sariling es-
pirituwal na liwanag sa pamamagitan 
ng paggawa ng mga pagbabago para 
maragdagan ang katapatan ng inyong 
kalooban at mga kilos sa pagpapakita 
ng kadisentehan.

Maging Disente sa Pananalita  
at Pag-uugali

“Ang inyong mga salita at pagkilos 
ay may malaking impluwensya sa inyo 
at sa iba. Ipahayag ang inyong sarili sa 
malinis, positibo, nakasisiglang pana-
nalita at pagkilos na magpapaligaya sa 
mga nasa paligid ninyo. Sa pagsisikap 
ninyong maging disente sa salita at sa 
gawa, lalo kayong papatnubayan at 
aaliwin ng Espiritu Santo.” 2

Ipinaliwanag ni Dar’ja Sergeevna 
Shvydko ng Volograd, Russia, na tayo 
ay disente sa ating pananalita kapag 
pinakitunguhan natin ang iba nang 
may paggalang at gumamit tayo ng 
“mahinang tinig at mahinahong pag-
papahayag ng ating mga iniisip nang 

Kung ang Inyong  
Mata ay Nakatuon sa  

Paano makakatulong 
ang pamumuhay nang 
disente sa pananalita, 
pag-uugali, at kaan-
yuan para mabanaag 
sa atin ang liwanag at 
luwalhatiin ang Diyos?

Nina Katherine Nelson at  
Heidi McConkie

Sa Kapulungan sa Langit, nang 
magboluntaryo si Jesucristo na 
maging ating Tagapagligtas, 

sinabi Niya sa Ama, “Masusunod ang 
inyong kalooban, at ang kaluwalha-
tian ay mapasainyo magpasawalang 
hanggan” (Moises 4:2).

Noon pa man ay ipinakita na ng 
Panginoon ang halimbawa ng paglu-
walhati sa Ama. Nang magministeryo 
Siya sa lupa, kailanman ay hindi 
nang-agaw ng pansin ang Tagapaglig-
tas kundi ibinaling Niya ang Kanyang 
mga tagasunod sa Ama, at itinuro, 
“Ang sumasampalataya sa akin, ay 
hindi sa akin sumasampalataya, kundi 
doon sa nagsugo sa akin” ( Juan 
12:44). Sa pag-uugali, kaanyuan, salita, 
at gawa, tinuruan tayo ng Tagapaglig-
tas tungkol sa kahalagahan ng pagi-
ging disente.

Sa katapatang sundin ang Taga-
pagligtas, pinag-isipan ng mga young 
adult na binanggit sa artikulong ito 
ang kadisentehan ng kanilang kaloo-
ban at mga kilos at ibinahagi kung pa-
ano hinubog ng kanilang pangakong 
luwalhatiin ang Diyos ang kanilang 
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hindi gumagamit ng magaspang o 
di-angkop na mga salita.” Ang disen-
teng pananalita ay walang bahid ng 
tsismis, pag-alipusta, panlilibak, at 
pangungutya. Hinding-hindi ito nang-
hahamak ng iba o nagmamagaling; 
nagpapakita lang ito ng kabaitan at 
pagkilala sa kabanalan ng lahat ng 
anak ng Ama sa Langit.

Dapat ding makita sa ating pana-
nalita ang paggalang sa Panguluhang 
Diyos: “Iwasan ang mahahalay na pa-
nanalita at ang walang pagpapahalaga 

pinakamagandang ugali ng iba.”
Ang kadisentehan sa pananalita at 

kadisentehan sa pag-uugali ay magka-
sama. “Mahalagang maging disente sa 
pananalita at pag-uugali dahil ipina-
pakita nito kung sino kayo at ano ang 
inyong pinahahalagahan,” sabi ni Mike 
Olsen ng Utah. Napapansin ng mga tao 
kapag hindi tugma ang mga salita at 
kilos. Ang ating pananalitang nagpapa-
sigla sa iba at lumuluwalhati sa Diyos ay 
dapat samahan ng tugmang mga kilos. 
Sa mga paglilingkod at kabaitan, ipina-
pakita natin na mas mahalaga ang ating 
pangakong pasiglahin ang iba at igalang 
ang Diyos kaysa ating mga salita. Ang 
ating mga halimbawa ng pagkadisipulo 
sa salita at sa gawa ay maaaring maging 
mabuting impluwensya.

“Talagang pinasasalamatan ko 
ang kadisentehan sa pag-uugali at 
pananalita,” sabi ni Carrie Carlson ng 
Colorado, USA. “May isang bagay na 
lubhang kalugud-lugod sa isang taong 
mapagpakumbaba at hindi gumagawa 
ng mga bagay-bagay para makaagaw 
ng pansin. Ang mga nagsasalita nang 
disente ay nagiging mabibisang ling-
kod ng Panginoon.”

Maging Disente sa Pananamit  
at Kaanyuan

“Ang kadisentehan [sa kasuotan] 
ay tumutulong na ilabas ang pina-
kamaganda sa atin sa pamamagitan 
ng pagtulong sa atin na magtuon sa 
espirituwal sa halip na sa likas na tao,” 
sabi ni Paul Cave ng Utah. Sa pana-
namit nang disente, hinihikayat natin 
ang iba na kilalanin tayo at pahalaga-
han tayo dahil sa ating personalidad at 
pagkatao sa halip na sa ating hitsura.

Ang paraan ng ating pananamit 
ay hindi lamang hudyat sa iba kung 
paano nila tayo dapat tratuhin, kundi 
naaapektuhan din nito ang tingin at 
pagtrato natin sa ating sarili. “Natutu-
tuhan natin mula sa ebanghelyo na 
ang ating katawan ay isang kaloob 

mula sa Diyos,” sabi ni Luis Da Cruz 
Junior ng Brazil. “Tinutulungan tayo 
ng ating katawan na umunlad at ma-
ging katulad ng ating Ama. Dahil dito 
mahalagang manamit nang disente. 
Sa paggawa nito, ipinapakita natin sa 
Diyos at sa iba na may paggalang tayo 
sa kaloob na ito at sa iba.” 4

Paliwanag ni Carrie, “Ang mahalay 
na pananamit ay nagpapakita na isang 
pisikal na bagay lamang ang katawan 
na hiwalay sa espiritu na may per-
sonalidad at pagkatao. Ang pagiging 
disente, kahit malaki ang ginagastos 
ko kung minsan at talagang mas 
mahabang oras, ay nakatulong sa akin 
na malaman na ang aking katawan ay 
sisidlan ng isang natatanging espiritu 
na may banal na potensyal at tadhana, 
na isinilang at inaruga ng mga Magu-
lang sa Langit. Nararapat itong bigyan 
ng higit na pangangalaga at paggalang 
kaysa maibibigay ng mundo.”

Itinuro sa Tapat sa Pananampala-
taya: “Bukod pa sa pag-iwas sa [ma-
hahalay] na pananamit, dapat ninyong 
iwasang sumobra sa pananamit, kaan-
yuan, at ayos ng buhok. Sa pananamit, 
pag-aayos, at pagkilos, laging maging 
maayos at malinis, huwag manamit 
nang paburara o di-angkop kailan-
man.” 5 Sa paraan ng ating pananamit 
at pakikiharap sa iba, ipinapakita 
natin ang ating paggalang sa Diyos,  
sa ating sarili, at sa iba.

Mangakong Hindi Magbabago
Kapag sinikap nating sundin ang 

mga pamantayan ng ebanghelyo sa 
pamamagitan ng pagiging disente, 
ipinapakita natin ang ating tapat na 
pangakong hindi tayo magbabago, 
na sumusunod sa mga utos ng Pa-
nginoon sa lahat ng oras sa halip na 
kung kailan natin gusto.

Ang tapat na pangako ay laging 
nakabatay sa mga alituntunin ng 
ebanghelyo. Ipinaliwanag ni Anthony 
Roberts ng Utah, “Ang kadisentehan 

at walang-galang na paggamit ng 
pangalan ng Panginoon na lubhang 
karaniwan na sa mundo. . . . Ang likas 
na kawalang-galang ng gayong pana-
nalita . . . ay nakasisira sa kakayahan 
[nating] tumanggap ng payapang mga 
panghihikayat ng Espiritu Santo.” 3

Gaya ng mahalay na pananalitang 
tulad ng tsismis at panlilibak na ma-
kakasira sa mga pakikipag-ugnayan, 
ang disenteng pananalita ay naglili-
nang ng mas malalim na katapatan sa 
Diyos at, tulad ng paliwanag ni Kelly 
Prue ng Utah, USA, “nagdaragdag 
sa kakayahan nating magkaroon ng 
magagandang pakikipag-ugnayan 
sa iba. Tinutulungan tayo ng ating 
disenteng pananalita na ilabas ang 

“Ang kadisentehan 
ay pagiging simple at 
disente sa pananamit, 
pag-aayos, pagsasalita, 
at pag-uugali. Kung 
kayo ay disente, hindi 
kayo mang-aagaw ng 
pansin.”
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ay isang kalagayan ng isipan, isang 
hangaring mamuhay araw-araw na 
nauunawaan ang ebanghelyo at ang 
plano ng kaligtasan.” Kapag itinuon 
natin ang ating sarili sa ebanghelyo, 
lalalim ang ating pananalig at mag-
iibayo ang ating hangaring ipamuhay 
ang mga alituntunin ng ebanghelyo.

Unawain ang Inyong Banal  
na Katangian

Ang palagiang pagkilos na maging 
disente ay tumutulong sa atin na 

ako masaya at hindi maganda ang 
aking espirituwal na kalagayan. Ang 
pagtutulot sa mundo na idikta kung 
sino ako ay nagpalungkot at nagpa-
hina sa aking espiritu dahil ang pag-
kahumaling ng mundo sa mga bagay 
na temporal at pisikal ay matindi at 
walang-humpay. Nang ipasiya kong 
huwag makinig sa mundo at hayaan 
kong idikta ng aking kaugnayan sa 
Diyos kung sino ako, naging mas ma-
dali, mas malaya, at mas masaya ang 
buhay.” Kapag hinangad natin ang 
pagsang-ayon ng Ama sa Langit sa 
halip na hangarin ang pagsang-ayon 
ng mundo, makasusumpong tayo ng 
mas malaking kagalakan sa buhay 
at mas mahihikayat tayong maging 
disente.

Mamuhay nang Disente
“Ang pagiging disente ay ipinapa-

hayag sa lahat ng bagay na ginagawa 
natin: sa ating pananalita, panlabas 
na anyo, pag-uugali, at maging sa 
mga lugar na pinupuntahan natin,” 
sabi ni Galina Viktorovna Savchuk ng 
Novosibirsk, Russia. Ang disenteng 
pamumuhay ay lubos na nauugnay sa 
katapatan natin sa ebanghelyo at sa 
kaugnayan natin sa Diyos.

Ang tunay na kadisentehan ay 
kombinasyon ng pag-uugali at saloo-
bin. Ang pagsisikap na mapaganda 
ang pag-uugali natin o ang ating 
pag-iisip ay tutulong sa atin na mas 
mapabuti ang alinman sa mga ito. Ang 
pagiging disente sa ating pag-uugali 
at kaanyuan nang hindi nagkakaroon 
ng habambuhay na katapatan ay 
pumipigil sa atin na matanggap ang 
buong pagpapala ng pamumuhay 
nang disente. At ang paniniwala na 
disente tayong mga tao nang hindi 
natin iniingatan ang ating mga kilos ay 
pandaraya sa sarili.6

Sa konteksto ng pagiging disente, 
ang ibig sabihin ng ang ating mga 
mata ay nakatuon sa kaluwalhatian  

ng Diyos ay tapat tayong nanganga-
kong mamumuhay nang disente sa 
ating kilos at kalooban. Tulad ng mata 
na kailangang nakatuon sa Diyos, ang 
ating panlabas na anyo at mga kilos 
ay kailangang nakaayon sa mga ali-
tuntunin ng pagiging disente. Ngunit 
ang pagtutuon lamang ng ating mata 
sa Diyos ay hindi nangangahulugan 
na nakatuon tayo sa Kanyang kalu-
walhatian; kailangang nakatutok ito 
sa Kanya. Gayundin, ang disenteng 
pananamit at kaanyuan ay kailangang 
samahan ng pagtutuon sa mga  
walang-hanggang alituntunin.

Kapag ibinaling natin ang ating 
mga mata sa Diyos, mas madali nating 
maitutuon ang ating isipan sa Kanya. 
Gayundin, kapag itinuon natin ang 
ating isipan sa Diyos, mas nagiging 
masunurin tayo sa Kanya.

Kapag sinikap nating mamuhay 
nang disente, madarama nating nag-
iibayo ang impluwensya ng Espiritu sa 
ating buhay. Itinuro ni Elder Robert D. 
Hales ng Korum ng Labindalawang 
Apostol: “Ang kadisentihan ay maha-
laga sa pagiging marapat sa Espiritu. 
Ang pagiging disente ay pagiging 
mapagpakumbaba, at ang pagiging 
mapagpakumbaba ay nag-aanyaya na 
mapasa atin ang Espiritu.” 7 Sa pagga-
bay ng Espiritu sa ating mga iniisip 
at ginagawa, ang ating mga mata ay 
matutuon sa kaluwalhatian ng Diyos 
at mapupuspos tayo ng liwanag. ◼
Si Katherine Nelson ay naninirahan sa 
Utah, USA. Si Heidi McConkie ay naninira-
han sa Delaware, USA.

MGA TALA
 1. Tapat sa Pananampalataya: Isang Sanggu-

nian sa Ebanghelyo (2006), 42.
 2. Tapat sa Pananampalataya, 43–44.
 3. Tapat sa Pananampalataya, 44.
 4. Tingnan sa Tapat sa Pananampalataya 43.
 5. Tapat sa Pananampalataya 43.
 6. Tingnan sa Lynn G. Robbins, “Maging Anong 

Uri ng mga Tao Ba Nararapat Kayo?” Ensign 
o Liahona, Mayo 2011, 103.

 7. Robert D. Hales, “Pagiging Disente: Pagpipi-
tagan sa Panginoon,” Ensign, Ago. 2008, 34; 
Liahona, Ago. 2008, 18.

maunawaan at pahalagahan ang ating 
pamana, at ang kaalaman tungkol sa 
ating banal na katangian ay makahihi-
kayat sa atin na maging mas disente. 
Ipinaliwanag ni Raffaella Ferrini ng 
Florence, Italy, “Pinagpapala ng kadi-
sentehan ang buhay ko dahil ipinada-
rama nito sa akin na ako ay espesyal 
na anak ng aking Ama sa Langit, at 
dahil sa kaalamang iyan, gusto kong 
maging disente.”

Ang pagtutulot sa mundo na idikta 
kung sino tayo ay maaaring maka-
sira sa pagpapahalaga natin sa sarili. 
Inilarawan ni Julianna Auna ng Utah 
ang kanyang karanasan: “Bago ako 
nagkaroon ng patotoo tungkol sa 
alituntunin ng pagiging disente, hindi 
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Ni Melissa Zenteno

Ilang milya mula sa baybayin ng  
Helsinki, Finland, ay matatagpuan 
ang kuta sa dagat ng Suomenlinna, 

na itinayo noong ika-18 siglo para 
patibayin ang tanggulan laban sa mga 
sasalakay. Anim ang mga pulo, ang 
kutang ito ay kumakatawan sa matatag 
na determinasyon ng mga taga Finland.

Ngunit bumibisita ang mga miyem-
brong taga-Finland sa ibang gusali 
kapag naglalakbay sila sa kanilang ka-
bisera. Ang Helsinki Finland Temple ay 
pisikal na simbolo ng kanilang pagba-
balik-loob at ng proteksyong natanggap 
nila sa pamumuhay ng ebanghelyo.

Para kay Niilo Kervinen, isang 
24-na-taong-gulang na young adult 
mula sa Rovaniemi, Finland, ang pag-
sakay ng tren sa loob ng 10 oras patu-
ngong Helsinki ay maliit na kabayaran 
para sa pagpapala ng paglilingkod sa 
templo.

Bago inilaan ang Helsinki Finland 
Temple noong Oktubre 2006, kinai-
langang maglakbay ni Niilo at ng iba 
pang mga miyembro ng kanyang ward 
patungo sa Stockholm Sweden Temple 
o sa Copenhagen Denmark Temple. 
“Ang mga biyahe ay karaniwang uma-
abot ng isang linggo kapag bakasyon,” 
paggunita niya. Ang pagbibiyahe sakay 
ng bus at pagtulog sa mga tolda sa 

mga biyaheng iyon ay ilan sa pinaka-
magagandang alaala niya.

Subalit ang pagkakaroon ng templo 
sa kanyang lupang sinilangan ay isang 
napakagandang pagpapala. “Nang 
ibalita nila ang pagtatayo ng templo  
sa Helsinki, napakasaya ko,” sabi ni 
Niilo. “Umaalingawngaw pa sa puso 
ko ang panalangin ng paglalaan tu-
wing papasok ako sa loob.”

Ang pagmamahal na ito para sa 
templo ang naiibang katangian ni 
Niilo sa kanyang mga kaibigan. “Ma-
sigasig ang mga Finn at nasisiyahan 
silang maging aktibo pero nag-iiwan 
sila ng kaunting panahon para sa 
mga espirituwal na bagay sa kanilang 
buhay,” paliwanag niya. Bagama’t 
sinasabi ni Niilo na lagi siyang nabibi-
yayaan ng mabubuting kaibigan, nang 
lumaki na siya ay naging mas malinaw 
ang pagkakaiba ng pamumuhay ng 
kanyang mga kaibigan sa pamumuhay 
na natutuhan niya. Ang kaibhang ito 
ang naging dahilan para hangarin ni 
Niilo na magkaroon ng sarili niyang 
patotoo noong 17 anyos siya. “Ki-
nailangan kong magdesisyon kung 
saan ako maninindigan at kung sino 
ang nais kong maging,” sabi niya. “Sa 
mga pagpapala ng Panginoon at sa 
patnubay ng pamilya at mabubuting 

kaibigan, lumakas ang patotoo ko sa 
Simbahan.”

Tungkol sa pagbabalik-loob, sinabi  
ni Elder David A. Bednar ng Korum ng 
Labindalawang Apostol, “Ipinapangako 
ko na sa pagkakaroon natin ng kaala-
man ng katotohanan at sa pagbabalik- 
loob sa Panginoon, tayo ay manana-
tiling matatag at di-natitinag at hindi 
kailanman tatalikod sa katotohanan.” 1 
Kahit mahaba at magastos ang biyahe 
papuntang Helsinki, tapat si Niilo sa 
pagiging disipulo ni Cristo. At para kay 
Niilo, hindi iyon sakripisyo. ◼

TALA
 1. David A. Bednar, “Nagbalik-loob sa Pa-

nginoon,” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 109.

M G A  Y O U N G  A D U L T  P R O F I L E

Finland
Ano ang pakiramdam 
ng maging matapat 
na young adult sa 

Finland? Ibinahagi ng 
isang binatilyo ang 
kanyang kultura at 
pananampalataya.

Pagbabalik-loob 
at Sakripisyo sa 
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MGA IMPOR-
MASYON
Kabisera: 

Helsinki
Wika: Finnish 

(Suomi)

AYON SA MGA 
BILANG
5,250,000 tao 

(hanggang 
Enero 2012)

187,888 lawa
179,584 isla
2.2 milyong 

sauna

ANG SIM-
BAHAN SA 
FINLAND
4,715 Banal sa 

mga Huling 
Araw

15 ward
15 branch
2 stake
1 mission
1 templo, na 

inilaan noong 
Oktubre 22, 
2006

IBA PA TUNGKOL KAY NIILO

Ano ba ang karaniwang kinakain 
ng mga Finn?
Kasama sa ilang paborito kong 
putahe ang salmon soup at karne 
ng usa na may kasamang mashed 
potatoes. Kumakain din kami ng 
maraming rye bread.

Ano ang ginagawa mo  
para magsaya?
Mahilig akong mag-snowboard, 
manood ng sine, o maglakad-lakad 
lang sa labas. Nagmisyon ako sa 
Japan, kaya nag-aaral ako ng Japa-
nese kapag kaya ko.

Paano ang pakikipagpagdeyt  
sa Finland?
Wala kaming mahigpit na kultura 
sa pakikipagdeyt. Karaniwan na sa 
mga tao ang yayaing lumabas ang 
isang tao kapag naging interesado 
na sila rito. Dito, ang pakikipagdeyt 
ay hindi isang mekanismo para ma-
kilala ang isang tao. May matatapat 
na young adult dito, kahit kakaunti 
ang mga miyembro. Kung minsan 
ay bumibiyahe pa sa malayo ang 
mga young adult para makipag-
deyt sa isang taong nakilala nila sa 
isang sayawan ng mga young single 
adult.
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Naniniwala ako na may ilang katoto-
hanang kailangang maunawaan ng 
kapwa kalalakihan at kababaihan 

tungkol sa napakahalagang tungkulin ng 
kababaihan sa pagpapalakas at pagtatayo ng 
kaharian ng Diyos sa mundo. Sa maraming 
paraan ang kababaihan ay nasa sentro ng 
Simbahan. Kaya sa tulong ng Panginoon, nais 
kong magbigay-puri sa matatapat na kaba-
baihan at kabataang babae ng Simbahan. Sa 
inyong mga minamahal na kababaihan ng 
Simbahan, saan man kayo naninirahan, nais 
kong ipabatid ang malaking pagmamahal at 
pagtitiwala sa inyo ng Unang Panguluhan at 
Labindalawang Apostol.

Sisimulan ko ito sa pagpapaalala sa inyo 
kung ano ang ginagawa natin dito sa mundo.

Tayo ay mga minamahal na espiritung 
anak na lalaki at babae ng ating Ama sa  
Langit. Nabuhay tayong kasama Niya sa  
premortal na daigdig. Upang maisagawa  
ang misyon na “isakatuparan ang kawalang-
kamatayan at buhay na walang hanggan ng 
tao” (Moises 1:39), gumawa ng plano ang 
Ama sa Langit para tulungan ang Kanyang 
mga anak na makamit ang kanilang pinaka-
dakilang potensyal. Kailangan sa plano ng 
Ama na mahulog o lumabag ang tao at pan-
samantalang mahiwalay sa Kanya sa sanda-
ling isilang ang tao sa mundo, magkaroon 
ng katawan, at makaranas ng pagsubok. Sa 

Kanyang plano ay maglalaan Siya ng Taga-
pagligtas na tutubos sa sangkatauhan mula 
sa Pagkahulog. Ang Pagbabayad-sala ng 
ating Panginoong Jesucristo ang naglaan ng 
daan sa pamamagitan ng mga ordenansa ng 
ebanghelyo at mga sagradong tipan upang 
makabalik tayo sa piling ng Diyos. Dahil tayo 
ay mabubuhay sa mundong puno ng panga-
nib at kaguluhan, alam ng Ama sa Langit at 
ng Kanyang Anak na kakailanganin natin ng 
lakas na higit sa taglay natin. Alam Nila na 
kakailanganin natin ang Kanilang kapangya-
rihan. Ang ebanghelyo at doktrina ni Cristo 
ay nagbibigay sa lahat ng tatanggap nito ng 
kapangyarihang magkaroon ng buhay na wa-
lang hanggan at masiyahan sa paglalakbay.

May ilang tao na itinatanong ang kala-
gayan ng kababaihan sa plano ng Diyos at 
sa Simbahan. Nainterbyu na ako ng mara-
ming taga-media sa loob at labas ng bansa 
at masasabi ko sa inyo na karamihan sa 
mga mamamahayag na nakausap ko ay 
may haka-haka na tungkol sa paksang ito. 
Sa mahabang panahon marami ang nagta-
tanong na nagpapahiwatig na itinuturing 
natin na walang gaanong karapatan ang 
kababaihan sa Simbahan. Napakalayo nito 
sa katotohanan.

Magmumungkahi ako ng limang puntong 
gusto kong pag-isipan ninyo tungkol sa ma-
halagang paksang ito.

Ni Elder  
M. Russell Ballard
Ng Korum ng  
Labindalawang 
Apostol

KALALAKIHAN AT KABABAIHAN  

Sa dakilang plano ng ating Ama sa Langit na nagkaloob  
ng priesthood sa kalalakihan, ang kalalakihan at kababaihan ay may  

mga tungkulin na magkaiba ngunit parehong mahalaga.

SA GAWAIN  
NG PANGINOON
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1. Ang Diyos ay May Plano na Makatutulong sa  
Ating Magkaroon ng Buhay na Walang Hanggan

Nilikha ng ating Ama sa Langit ang kababaihan at kala-
lakihan, na Kanyang mga espiritung anak. Ibig sabihin nito 
ang kasarian ay walang hanggan. Gumawa Siya ng plano 
na tutulong sa lahat ng magpapasiyang sumunod sa Kanya 
at sa Kanyang Anak na si Jesucristo, na matamo ang kani-
lang tadhana bilang mga tagapagmana ng buhay na walang 
hanggan.

Kung ang kadakilaan natin ang Kanilang pinakamaha-
lagang mithiin at layunin at kung batid Nila ang lahat ng 
bagay at mga perpektong nilalang, na gaya ng alam natin 
tungkol sa Kanila, kung gayon alam Nila kung paano tayo 
pinakamainam na maihahanda, matuturuan, at mapamu-
munuan upang magkaroon tayo ng pinakamalaking pagka-
kataon na maging marapat sa kadakilaan.

Karamihan ay may mga pamilya o kaibigan na apektado 
ng iba’t ibang nakababalisang bagay sa lipunan. Ang pag-
tatalo tungkol sa mga bagay na ito ay karaniwang walang 
napapalang solusyon at, sa katunayan, ay humahantong 
sa pag-aaway. May mga tanong tungkol sa paniniwala ng 
Simbahan sa maseselang bagay na mahirap bigyan ng 
sagot na makasisiya sa lahat. Gayunman, kapag ipinagdasal 

natin sa Panginoon ang dapat nating maramdaman at 
gagawin sa mga ganitong sitwasyon, ganito ang ipaiisip sa 
atin: “Naniniwala ka ba kay Jesucristo at sinusunod mo ba 
Siya at ang Kanyang Ama?” Naniniwala ako na halos lahat 
sa Simbahan ay magtatanong kung magagawa ba nila 
ang lahat ng ipinagagawa sa kanila. Ngunit kung talagang 
naniniwala tayo sa Panginoon, narito ang makapapanatag 
sa atin: “Naniniwala ako kay Jesucristo, at handa akong ga-
win ang lahat ng kailangan Niyang ipagawa sa akin.” Kaya 
nagpapatuloy tayo sa paggawa. Nakakaantig ang mga 
salitang “Naniniwala ako kay Jesucristo”!

Ang ating mga patotoo at ang kapayapaan ng ating 
isipan at mabuting kapakanan ay nagsisimula sa kahanda-
ang maniwala na ang ating Ama sa Langit ang nakaaalam 
kung ano ang pinakamainam.

2. Ang Simbahan ay Pinamamahalaan sa Pamamagi-
tan ng mga Susi ng Priesthood

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga  
Huling Araw ay ang Simbahan ng Panginoon, at ang Kan-
yang Simbahan ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng 
awtoridad ng priesthood at mga susi ng priesthood. “Ang 
mga susi ng Priesthood ay ang awtoridad na ibinigay ng 
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Diyos sa mga lider ng priesthood para pamunuan, pangasi-
waan, at pamahalaan ang paggamit ng Kanyang priesthood 
sa mundo.” 1

Ang may mga susi ng priesthood—siya man ay deacon 
na may mga susi para sa kanyang korum o isang bishop 
na may mga susi para sa kanyang ward o ang Pangulo ng 
Simbahan na may hawak ng lahat ng susi ng priesthood—
literal na posible para sa lahat na naglilingkod nang tapat 
sa ilalim ng kanilang pamamahala na gumamit ng awtori-
dad ng priesthood at magkaroon ng kapangyarihan ng 
priesthood.

Lahat ng kalalakihan at kababaihan ay naglilingkod sa 
ilalim ng pamamahala ng mga taong mayhawak ng mga 
susi o karapatan. Ganito pinamamahalaan ng Panginoon 
ang Kanyang Simbahan. 

Hayaan ninyong banggitin kong muli ang sinabi ko sa 
pangkalahatang kumperensya ng Abril 2013: “Sa plano ng 
ating Ama sa Langit na nagkaloob ng priesthood sa kalala-
kihan, ang mga lalaki ay may kakaibang responsibilidad na 
pangasiwaan ang priesthood, ngunit hindi sila ang priest-
hood. Ang kalalakihan at kababaihan ay may mga tung-
kulin na magkaiba ngunit parehong mahalaga. Hindi man 
kayang magdalantao ng babae kung walang lalaki, hindi 
naman lubos na magagamit ng lalaki ang kapangyarihan 
ng priesthood para magbuo ng walang-hanggang pamilya 
kung walang babae. . . . Sa walang-hanggang pananaw, 
ang mag-asawa ay parehong may ginagampanan sa ka-
pangyarihang lumikha ng buhay at sa kapangyarihan ng 
priesthood.” 2

Bakit ang kalalakihan ang inoordenan sa mga katungku-
lan sa priesthood at hindi ang kababaihan? Ipinaliwanag ni 
Pangulong Gordon B. Hinckley (1910–2008) na ang Pa-
nginoon, at hindi tao, “ang nagtalaga na ang kalalakihan sa 
Kanyang Simbahan ang dapat magkaroon ng priesthood” 
at na ang Panginoon din ang nagkaloob sa kababaihan ng 
“kakayahang kumumpleto sa napakaganda at kagila-gilalas 
na organisasyong ito, na walang iba kundi ang Simbahan  
at kaharian ng Diyos.”. . . 3 Sa bandang huli, hindi inihayag 
ng Panginoon kung bakit Niya inorganisa ang Kanyang 
Simbahan ayon sa nais Niya.

Huwag nating kalimutan na tinatayang kalahati ng lahat 
ng pagtuturong nagaganap sa Simbahan ay ginagawa ng 
kababaihan. Karamihan sa mga lider natin ay mga babae. 
Maraming gawaing paglilingkod ang pinaplano at pinanga-
ngasiwaan ng kababaihan. Ang payo at iba pang partisipas-
yon ng kababaihan sa mga ward at stake council at sa mga 
general council sa headquarters ng Simbahan ay nagbibi-
gay ng kinakailangang kabatiran, kaalaman, at balanse.

Kailangan ang kalalakihang may respeto sa kababaihan 

at ang natatangi nilang espirituwal na mga kaloob at ang 
mga kababaihang may respeto sa mga susi ng priesthood 
na taglay ng kalalakihan upang lubos na mapagpala ng 
langit ang anumang gawain sa Simbahan.

3. Ang Kalalakihan at Kababaihan ay Parehong 
Mahalaga

Ang kalalakihan at kababaihan ay magkapantay sa 
paningin ng Diyos at sa paningin ng Simbahan, ngunit 
ang magkapantay ay hindi nangangahulugang magkapa-
reho. Ang mga responsibilidad at banal na mga kaloob 
ng kalalakihan at kababaihan ay magkaiba ng katangian 
ngunit magkatumbas ang kahalagahan o impluwensya. 
Sa doktrina ng ating Simbahan pantay ang kababaihan 
sa kalalakihan ngunit hindi sila katulad ng kalalakihan. 
Hindi itinuturing ng Diyos na mas mabuti o mas mahalaga 
ang isang kasarian kaysa sa isa. Ipinahayag ni Pangulong 
Hinckley sa kababaihan na ‘ang ating Walang Hanggang 
Ama . . . ay hindi nilayon kailanman na mas mababa ang 
kahalagahan ninyo kaysa Kanyang pinaka-natatanging 
mga nilalang.” 4

Ang kalalakihan at kababaihan ay may iba’t ibang ka-
loob, lakas, at pananaw at mga inklinasyon. Iyan ang isa sa 
mga pangunahing dahilan kung bakit kailangan natin ang 
isa’t isa. Kailangan ng lalaki at babae upang makabuo ng 
pamilya, at kailangan ng kalalakihan at kababaihan upang 
maisakatuparan ang gawain ng Panginoon. Ang mag-
asawang matwid na nagtutulungan ay kinukumpleto ang 
isa’t isa. Pag-ingatan nating huwag tangkaing baguhin ang 
plano at layunin ng ating Ama sa Langit sa ating buhay.

4. Lahat ay Pinagpapala ng Kapangyarihan ng 
Priesthood

Kapag ang kalalakihan at kababaihan ay pumunta sa 
templo, kapwa sila pinagkakalooban ng kapangyarihan, 
ang kapangyarihan ng priesthood. Bagama’t ang awtoridad 
ng priesthood ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng mga 
susi ng priesthood, at ang mga susi ng priesthood ay taglay 
lamang ng marapat na kalalakihan, ang kapangyarihan at 
mga pagpapala ng priesthood ay maaaring matanggap ng 
lahat ng anak ng Diyos.

Ang ating Ama sa Langit ay bukas-palad sa Kanyang 
kapangyarihan. Lahat ng lalaki at babae ay may karapatan 
sa kapangyarihang ito para makatulong sa kanilang buhay. 
Lahat ng gumawa ng sagradong mga tipan sa Panginoon 
at tumutupad sa mga tipang iyon ay may karapatang ma-
katanggap ng personal na paghahayag, mapaglingkuran 
ng mga anghel, makipag-ugnayan sa Diyos, makatang-
gap ng kabuuan ng ebanghelyo, at, sa huli, maging mga 
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tagapagmana na kasama ni Jesucristo sa lahat ng mayroon 
ang Ama.

5. Kailangan Nating Malaman at Mapatotohanan ang 
Doktrina

Kailangang malaman ng kababaihan ng Simbahan ang 
doktrina ni Cristo at patotohanan ang Panunumbalik sa la-
hat ng paraang magagawa ninyo. Ngayon lamang nangyari 
sa kasaysayan ng mundo ang ganito kahirap na panahon. 
Pinapahusay nang husto ni Satanas at ng kanyang mga 
alagad ang kanilang mga sandata at mga estratehiya nang 
libu-libong taon, at sila ay bihasa sa pagsira ng pananam-
palataya at tiwala sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo ng 
sangkatauhan.

Lahat tayo—kalalakihan, kababaihan, mga binata’t da-
laga, kabataan, mga batang musmos—ay may tungkuling 
ipaglaban, pangalagaan, at ipalaganap sa buong mundo 
ang tungkol sa Panginoon at sa Kanyang Simbahan. Kaila-
ngan pa natin ng katangi-tangi at maimpluwensiyang tinig 
at pananampalataya ng kababaihan. Kailangang matutuhan 
ninyo ang doktrina at maunawaan ang ating pinaniniwa-
laan nang sa gayon ay makapagpatotoo kayo sa katoto-
hanan ng lahat ng bagay—ang mga patotoo mang iyan ay 
ibinahagi sa campfire sa Young Women camp, sa pulong 
ng patotoo, sa blog, o sa Facebook. Kayo lamang ang ma-
kapagpapakita sa mundo kung ano ang kaanyuan at pina-
niniwalaan ng kababaihang nakipagtipan sa Diyos.

Mga kababaihan sa Simbahan, ang lawak at tindi 
ng inyong impluwensya ay kakaiba—impluwensyang 
hindi kayang tularan ng kalalakihan. Walang ibang 

makapagtatanggol sa ating Tagapagligtas nang may higit na 
paghihikayat o kapangyarihan kaysa sa inyo, mga anak na 
babae ng Diyos—kayo na may taglay na matinding lakas 
at pananalig. Ang kapangyarihan ng tinig ng isang baba-
eng tunay na nananalig ay hindi masusukat, at kailangan 
ng Simbahan ang inyong mga tinig nang higit kailanman 
ngayon.

Iniiwan ko sa inyo ang aking pagsaksi at patotoo na 
nabubuhay tayo sa panahon na dapat tayong magkaisa. 
Dapat tayong sama-samang manindigan—kalalakihan at 
kababaihan, kabataang lalaki at babae, batang lalaki at ba-
bae. Dapat tayong manindigan para sa plano ng ating Ama 
sa Langit. Dapat natin Siyang ipagtanggol. Siya ay isinasan-
tabi. Hindi tayo dapat magpabaya bilang mga miyembro ng 
Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling 
Araw at huwag tulutang patuloy na mangyari ito nang 
hindi natin matapang na isinasatinig ang ating damdamin 
at isipan.

Nawa’y pagkalooban kayo ng Diyos ng lakas ng loob 
na pag-aralan at alamin ang mga simpleng katotohanan 
ng ebanghelyo at pagkatapos ay ibahagi ito sa bawat 
pagkakataon. ◼
Mula sa isang mensahe sa debosyonal na ibinigay sa Brigham Young Uni-
versity noong Agosto 20, 2013. Para sa buong teksto sa Ingles, bumisita sa 
speeches. byu. edu.

MGA TALA
 1. Handbook 2: Administering the Church (2010), 2.1.1.
 2. M. Russell Ballard, “Ito ang Aking Gawain at Aking Kaluwalhatian,” 

Liahona, Mayo 2013, 19.
 3. Gordon B. Hinckley, “Women of the Church,” Ensign, Nob. 1996, 70.
 4. Gordon B. Hinckley, “Stand Strong Against the Wiles of the World,” 

Ensign, Nob. 1995, 98.
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Si Jonathan ay kaibigan ko na sumapi 
sa Simbahan apat na taon na ang na-
kararaan. Siya lamang ang miyembro 

ng Simbahan sa kanyang pamilya. Matapos 
niyang matanggap ang Aaronic Priesthood, 
sinimulan na niyang maglingkod sa iba sa 
paraang hindi pa niya nagawa noon. Alam ni 
Jonathan na sa paglilingkod, marami siyang 
kailangang matutuhan. Gusto rin niyang 
maging marapat at mas maaasahan, kaya 
pinag-aralan niya ang ebanghelyo, nagdasal, 
at dumalo sa kanyang mga miting tuwing 
Linggo at sa seminary. Sinikap niyang sundin 
ang mga utos at mga pamantayan ng Simba-
han. Masigasig niyang ginampanan ang kan-
yang mga tungkulin sa priesthood, kabilang 
na ang pagiging mahusay na home teacher. 
Ang kanyang aklat na Tungkulin sa Diyos ay 
nakatulong sa kanya na maunawaan ang mga 
tungkuling iyon at kung paano gagampanan 
ang mga ito.

Ang matapat na paglilingkod ni Jonathan 
bilang mayhawak ng priesthood ay nagbigay 
sa kanya ng espirituwal na lakas. Naprotek-
tahan siya nito sa masasamang impluwensya. 
Malaki ang kanyang naging progreso sa 
kanyang paglilingkod at paghahanda para 
sa kanyang kinabukasan. Nitong nakara-
ang taon, marapat niyang natanggap ang 
Melchizedek Priesthood at ang endowmnet 
sa templo. Naglilingkod na siya ngayon sa 
Brazil bilang missionary.

Ang Aaronic Priesthood ay kadalasang 
tinatawag na “panimulang priesthood.” Ibini-
gay sa iyo ng Diyos ang Aaronic Priesthood 
dahil may gawain Siya na ipagagawa sa 

iyo—ngayon at sa hinaharap. Ang iyong ma-
tapat na paglilingkod sa Aaronic Priesthood 
ay naghahanda sa iyo para sa mas malalaking 
oportunidad na makapaglingkod sa darating 
na mga taon. Tulad ni Jonathan, ikaw ay 
naghahandang “tumanggap ng Melchizedek 
Priesthood, tumanggap ng mga pagpapala 
ng templo, maglingkod sa full-time mission, 
maging mapagmahal na asawa at ama, at 
magpatuloy sa habambuhay na paglilingkod 
sa Panginoon” (Tapat sa Pananampalataya: 
Isang Sanggunian sa Ebanghelyo [2006], 4)

Maaaring hindi mo alam ang lahat ng 
detalye ng magagandang oportunidad na 
inilaan sa iyo ng Ama sa Langit, ngunit nani-
niwala ako na ikaw ay magiging handa na tu-
gunan ang mga ito kung aalalahanin mong 
gawin ang sumusunod bilang mayhawak 
ng Aaronic Priesthood.

Sumunod kay Jesucristo
Bilang mayhawak ng priesthood, 

ikaw ay kumakatawan kay Jesucristo. Ibig 
sabihin ikaw ay inaatasang sumunod sa 
Kanya at gawin ang Kanyang gagawin. Ano 
ang Kanyang gagawin? Sa bawat sitwasyon, 
inilaan Niya ang Kanyang buhay sa pagli-
lingkod at pagpapala sa iba. Ganoon ka rin 
dapat. Paglingkuran ang iba—at pagkatapos 
ay umunlad at magpakahusay upang lalo ka 
pang makapaglingkod! Alalahanin kung pa-
ano umunlad si Jesus sa Kanyang kabataan: 
Siya ay“[lumaki] sa karunungan at sa panga-
ngatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at 
sa mga tao” (Lucas 2:52).

Bahagi ng pagsunod sa Tagapagligtas ang 

NAGHAHANDANG MAGLINGKOD,  

David L. Beck
Young Men General 
President

Ibinigay sa iyo ng Diyos ang Aaronic Priesthood dahil may gawain  
Siya na ipagagawa sa iyo—ngayon at sa hinaharap.

NAGLILINGKOD PARA MAKAPAGHANDA
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MGA MAYHAWAK NG AARONIC 
PRIESTHOOD:

PAANO AKO MAGIGING 
HANDA SA:

Pagtanggap ng 
Melchizedek Priesthood

Sumunod kay Jesucristo sa  
pamamagitan ng

Laging maglingkod sa  
pamamagitan ng

Pangasiwaan ang mga ordenansa 
ng priesthood, tulad ng

•  paghahangad sa  
kagustuhan ng Diyos

• pagsunod

•  araw-araw na pagdarasal at  
pag-aaral ng ebanghelyo

• pagbibinyag sa iba

• pagbabasbas ng sakramento

• paglilingkod sa mga nangangailangan

•  pagsagip sa mga di-gaanong  
aktibong miyembro

•  pagpapalakas sa mga  
miyembro ng pamilya  
at korum

Paglilingkod sa misyon

Pagiging asawa at ama

Pagtanggap ng 
mga pagpapala ng 
templo
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pagiging maalam at malusog sa iyong kabataan. 
Kailangan dito na magsikap kang mabuti at pala-
ging gawin ang lahat ng makakaya mo (tingnan sa 
D at T 4:2). Kaluluguran ka ng Diyos kung ikaw ay 
lalapit sa Kanya sa araw-araw na panalangin, pag-
aaral ng ebanghelyo, pagsunod, at paglilingkod. 
Kaluluguran ka ng iba kung ikaw ay mabait at tapat 
sa iyong pamilya at magiging kaibigan sa lahat 
tulad ni Cristo.

Alalahanin mo na ginawa lagi ni Jesus ang 
kagustuhan ng Ama. Sinusunod mo si Jesucristo 
kapag buong araw mong hinahangad ang nais ng 
Diyos para magabayan ka sa iyong paglilingkod at 
kumilos ayon sa espirituwal na mga pahiwatig na 
natatanggap mo.

Pangasiwaan ang mga Ordenansa ng 
Priesthood

Ang mga ordenansa ng priesthood ay kailangan 
ng lahat ng anak ng Diyos at kapwa pinagpapala 
ang Kanyang mga anak na lalaki at babae. Sa 
sandaling ikaw ay maging deacon, tumutulong ka 
na sa pangangasiwa ng ordenansa ng priesthood 
sa pamamagitan ng pagpapasa ng sakramento. 
Ikaw ay patuloy na mangangasiwa sa mga orde-
nansa ng priesthood sa Aaronic Priesthood kalau-
nan habang ikaw ay naghahanda at nagbabasbas 
ng sakramento, nagbibinyag, at nakikibahagi 
sa ordenasyon ng ibang mayhawak ng Aaronic 
Priesthood.

Sa pakikibahagi sa mga sagradong ordenansa, 
dapat ay malinis ka. Ang iyong malinis na pagkatao 
ay magdaragdag ng matinding espirituwalidad sa 
mga ordenansang pinangangasiwaan mo. Sikaping 
maging karapat-dapat sa anupamang paraan sa 
pagtataglay ng mga sagradong sisidlan ng sakra-
mento ng Panginoon (tingnan sa D at T 38:42). 
Kapag ginawa mo ito, makatatayo ka sa harapan ng 
inyong ward o branch bilang tunay na kinatawan 
ni Jesucristo. Mapagpapala sila ng iyong pagpapa-
siyang tuparin ang mga tipan at tinutulungan mo 
silang mapanibago ang mga ito.

Laging Maglingkod
Bilang mayhawak ng Aaronic Priesthood, ikaw ay 

naglilingkod. Sa lahat ng panahon, hanapin ang mga 
pagkakataong paglingkuran ang iyong pamilya, mga 
kaibigan, miyembro ng korum, at iba pa. Lahat ng 
ginagawa mo sa priesthood ay tumutulong sa iyo na 
paglingkuran ang iba kapwa sa pisikal at espirituwal. 
Halimbawa, kapag tinutulungan mo ang bishop o 
branch president mo sa pamamagitan ng pagliling-
kod sa pamilyang binibisita at tinuturuan mo, natu-
tutuhan mo kung paano alamin at tugunan ang mga 
pangangailangan ng iba. Naglilingkod ka rin sa iba 
kapag sinisikap mong palakasin ang mga miyembro 
ng korum mo at sinasagip ang mga di-gaanong 
aktibo, nagtitipon ng mga handog-ayuno para ma-
tulungan ang mga maralita at nangangailangan, 
gumagawa para sa maysakit at may kapansanan, 
nagtuturo at nagpapatotoo tungkol kay Cristo at sa 
Kanyang ebanghelyo, at pinapagaan ang pasanin ng 
mga nawawalan ng pag-asa.

Naglilingkod ka kapag nagtuturo ka ng mga ara-
lin sa mga miting ng korum mo at sa inyong family 
home evening. Naglilingkod ka kapag inaanyaya-
han mo ang lahat na lumapit kay Cristo (tingnan sa 
D at T 50:29)—sa tahanan, sa korum mo, sa paara-
lan, kapag kasama ng mga full-time missionary, at 
saan ka man naroon.

Ang Iyong Kinabukasan
Kausapin ang iyong mga magulang o mga advi-

ser tungkol sa kailangan mong gawin sa magiging 
tungkulin mo bilang mayhawak ng Melchizedek 
Priesthood, missionary, asawa, at ama. Isulat sa 
puwang ang ilan sa malalaking responsibilidad na 
iyon at paano ka makapaghahanda para sa mga 
ito habang naglilingkod ka sa Aaronic Priesthood. 
Maaaring parang mahirap ito sa ngayon, ngunit 
tandaan na ang pinakamagandang paghahanda ay 
ang gawin lamang ang ipinagagawa sa iyo ngayon 
ng Ama sa Langit. Nawa’y maging masaya ka sa 
paglilingkod mo ngayon at paghandaan ang iyong 
napakagandang kinabukasan. ◼

Sinusunod mo si Jesucristo kapag 
buong araw mong hinahangad ang 
nais ng Diyos para magabayan ka sa 

iyong paglilingkod at kumilos  
ayon sa espirituwal na mga  
pahiwatig na natatanggap mo.
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“Ang priesthood ay ka-
pangyarihan at awtoridad 
na ibinigay ng Diyos para 
sa kaligtasan at pagpa-
pala ng lahat—kalalaki-
han, kababaihan, at mga 
bata.. . .

“May espesyal na mga pagpapala ang 
Diyos para sa bawat karapat-dapat na taong 
nabinyagan, tumanggap ng Espiritu Santo,  
at regular na nakikibahagi ng sakramento. 
Ang templo ay naghahatid ng dagdag na 
liwanag at lakas, pati na ng pangako na 
buhay na walang hanggan [tingnan sa  
D at T 138:37, 51].
Elder Neil L. Andersen ng Korum ng Labindala-
wang Apostol, “Ang Kapangyarihan sa Priest-
hood,” Ensign o Liahona, Nob. 2013, 92.

Itinuro na sa atin ng mga lider ng Simbahan na ang mga ordenansa at tipan 
ng priesthood ay para sa lahat ng anak ng Diyos—na mga lalaki at babae.
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“Lubhang kailangan 
nating maunawaan na 
ang Ama sa Langit ay 
naglaan ng paraan sa 
lahat ng Kanyang anak 
na makatanggap ng mga 
pagpapala at mapalakas 

ng kapangyarihan ng priesthood. Sentro sa 
plano ng Diyos para sa Kanyang mga espiri-
tung anak ang Kanyang sariling pahayag: ‘Ito 
ang aking gawain at aking kaluwalhatian—
ang isakatuparan ang kawalang-kamatayan 
at buhay na walang hanggan ng tao’  
(Moises 1:39).”
Elder M. Russell Ballard ng Korum ng Labindala-
wang Apostol, “ ‘Ito ang Aking Gawain at Aking 
Kaluwalhatian,’” Ensign o Liahona, Mayo 2013, 19.

“Ang mga ordenansa at 
tipan na ito ng priesthood 
ang daan upang matang-
gap ang kabuuan ng mga 
pagpapalang ipinangako sa 
atin ng Diyos, na ginawang 
posible ng Pagbabayad-

sala ng Tagapagligtas. Sinasakbitan ng mga ito 
ang mga anak [na lalaki at babae] ng Diyos ng 
kapangyarihan, ng kapangyarihan ng Diyos, at 
binibigyan tayo ng pagkakataong tumanggap ng 
buhay na walang-hanggan—ang makabalik sa 
piling ng Diyos at mamuhay na kasama Niya sa 
Kanyang walang-hanggang pamilya.”
Carole M. Stephens, unang tagapayo sa Relief 
Society general presidency, “Alam Ba Natin Kung 
Ano ang Mayroon Tayo?” Ensign o Liahona, Nob. 
2013, 12.

ANG KAPANGYARIHANG MAPAGPALA ANG 

LAHAT NG TAO
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Paano mo magagawa bilang isang kabata-
ang lalaki o babae, anuman ang sitwas-
yon ng iyong pamilya, na gamitin ang 

kapangyarihan ng mga tipan ng priesthood na 
ginawa mo sa binyag para patatagin ang iyong 
tahanan at pamilya? Ang pag-unawa sa tung-
kulin at kahalagahan ng ating mga pamilya  
sa plano ng Panginoon ay maaaring magbi-
gay-inspirasyon sa atin na igalang ang mga 
pangakong ginawa natin sa pagtiyak na naga-
gawa ang pinakamainam at pinakamasigasig 
na paglilingkod natin sa loob ng sarili nating 
tahanan. Tingnan natin ang ilang paraan na 
ginagamit natin ang kapangyarihan ng ating 
mga tipan para palakasin at paglingkuran ang 
mga taong pinakamahalaga sa atin.

Paano Ka Tutugon?
Lunes ng gabi, at napakarami mong home-

work. Naririnig mong tinatawag ng tatay mo 
ang buong pamilya na magtipon para sa 
family home evening. Ano ang gagawin mo?

Pagpipilian A: Tutugon ka ng, “Ay, Itay, 
wala po akong oras para diyan ngayong gabi! 
Kailangan ko pong mag-aral!”

Pagpipilian B: Agad kang tutulong na 
tipunin ang mga kapatid mo at masayang 
makikibahagi sa mga panalangin, musika, at 
mensahe.

Kapag May Namumunong Priesthood sa 
Tahanan

Ang pagsuporta sa iyong mga magulang sa 
kusang-loob na pakikibahagi sa family home 
evening, panalangin ng pamilya, at pag-aaral 
ng banal na kasulatan ng pamilya ay ilang 
paraan para mapalakas ang pamumuno ng 
priesthood sa inyong tahanan. Marami pang 
ibang paraan, gaya ng:

•  Ipagdasal ang iyong mga magulang. 
(Halos tiyak na araw-araw ka nilang 
ipinagdarasal.)

•  Suportahan ang iyong mga magulang 
sa kanilang mga tungkulin sa Simbahan 
at mag-alok na tumulong sa bahay, lalo 
na kapag abala sila sa mga espesyal na 
tungkulin.

•  Tulungan ang iyong mga magulang 
sa pagtanggap sa mga home teacher 
kapag bumisita sila, at pagkatapos M
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Sa pagtupad 
mo sa iyong 
mga tipan, gina-
gamit mo ang 
kapangyarihan 
ng priesthood na 
pagpalain ang 
iyong tahanan  
at pamilya.

Ni Bonnie L. Oscarson
Young Women General 
President

 PAGHAHATID NG  
  MGA PAGPAPALA  
NG PRIESTHOOD  
   SA INYONG TAHANAN



ay magalang na makinig sa kanilang 
mensahe.

•  Kung may templo sa inyong lugar, mag-
alok na alagaan ang nakababata mong 
mga kapatid para makapunta sa templo 
at makabahagi ang mga magulang mo 
sa mga ordenansa ng priesthood.

Tandaan na hindi lamang mga magulang 
ang responsable sa pag-anyaya at pagpapa-
natili sa Espiritu sa inyong tahanan. Napa-
karami mong magagawa para maanyayahan 
ang Espiritu sa pamamagitan ng iyong mga 
kilos at pag-uugali. Ginagawa mo ba ang 
iyong bahagi para maanyayahan ang implu-
wensya ng Espiritu sa inyong tahanan?

Kapag Walang Namumunong Priesthood 
sa Tahanan

Hindi magkakamukha o magkakatulad 
ang mga pamilya. Maaaring kabilang ka sa 
isang pamilyang iisa lamang ang magulang 
o walang mayhawak ng priesthood na na-
mumuno sa inyong tahanan. Marami pang 
paraan para maanyayahan ang kapangya-
rihan ng priesthood upang patatagin ka at 
ang iyong pamilya. Ito ang mga bagay na 
dapat nating gawing lahat, anuman ang ating 
sitwasyon:

•  Manalangin nang personal, mag-aral ng 
mga banal na kasulatan, at mag-ayuno. 
Tutulungan ka ng mga pagsisikap na 
ito na maging matatag sa espirituwal at 
maanyayahan ang Espiritu sa buhay mo 
at ng mga taong nasa paligid mo.

•  Mag-ukol ng oras na magampanan ang 
iyong mga tungkulin o gawain sa Sim-
bahan at maging handa para sa mga 
aralin sa araw ng Linggo. Ang paggawa 
nito ay natutulungan kang magka-
roon ng tiwala sa sarili at nagpapakita 
ng suporta para sa mga programa ng 
priesthood.

•  Igalang ang lahat ng miyembro ng 

iyong pamilya at suportahan ang ka-
nilang mga makabuluhang aktibidad. 
Ang mga pagpiling ito ay magpapa-
tatag sa buong pamilya.

•  Ibahagi sa iyong pamilya ang mga 
bagay na natututuhan at ginagawa 
mo sa inyong mga klase at korum sa 
Simbahan. Ito ay isang paraan upang 
maihatid ang mga turo ng ebang-
helyo sa tahanan.

•  Humanap ng paraan para mapag-
lingkuran ang mga nasa paligid mo 
sa pagpapakita ng mga simpleng 
kabaitan.

•  Tumulong sa bahay sa paggawa ng 
mga gawaing-bahay o pagtulong sa 
isang kapatid.

•  Mahalin ang iyong pamilya na katu-
lad ng pagmamahal ni Cristo—mas 
malaki ang epekto nito sa pagpapa-
tibay ng ugnayan ng iyong pamilya 
kaysa anupamang bagay na maga-
gawa mo.

Paggalang sa Iyong mga Tipan
Sa paglilingkod, pagmamahal, at pag-

papatatag ng ating pamilya, tayo ay na-
giging tapat sa mga tipang ginawa natin 
sa binyag na tumayo bilang mga saksi ni 
Jesucristo, sundin ang Kanyang mga ka-
utusan, at palakasin ang mga nasa paligid 
natin. Maaari tayong humugot ng lakas sa 
mga tipan ng priesthood upang mapag-
pala at matulungan ang ating mga tahanan 
at pamilya. Priesthood, paglilingkod, at 
tahanan ang mga salitang dapat nating 
isaisip nang walang hanggan. Mga miyem-
bro ng ating sariling pamilya ang dapat 
maging unang priyoridad sa paghahanap 
natin ng mga paraan na makabahagi sa 
gawain ng kaligtasan. Kapag pinatatag 
natin ang ating mga pamilya, pinatatatag 
din natin ang Simbahan, ang ating mga 
komunidad, at ang mundo. ◼

“Ang mag-anak  
ang sentro ng  

plano ng Tagapag-
likha para sa  

walang hanggang  
tadhana ng  

Kanyang mga anak.”

“Ang Mag-anak: Isang  
Pagpapahayag sa Mundo,”  

Ensign o Liahona,  
Nob. 2010, 129.

 PAGHAHATID NG  
  MGA PAGPAPALA  
NG PRIESTHOOD  
   SA INYONG TAHANAN

“Ang  
pinakamahalagang 

gawain ng  
Panginoon na  

gagawin ninyo ay  
ang nasa loob  

mismo ng inyong  
mga tahanan.”

Mga Turo ng mga Pangulo  
ng Simbahan: Harold B. Lee  

(2001), 158.
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Ang mensahe ko sa inyo ay para big-
yan kayo ng pag-asa at lakas-ng-loob 
ngayon at habang kayo’y nabubu-

hay. Maraming problema sa mundo, ngunit 
lagi namang may mga problema sa lahat 
ng panahon. Huwag gaanong mag-alala 
tungkol dito, at huwag panghinaan ng loob 
dahil dito. Ang darating na mga taon ay 
mapupuno ng magagandang pagkakataon 
at malalaking pagpapala. Patuloy tayong 
magkakaroon ng pag-unlad sa siyensya at 
teknolohiya, medisina at komunikasyon— 
lahat ng larangan na maraming nagagawa 
para pagyamanin ang ating buhay. Nabu-
buhay kayo sa pinakadakilang panahong 
alam ng mundo, at marami pang darating 
na mga pagpapala sa mas maraming tao sa 
iba’t ibang panig ng mundo kaysa alinmang 
panahon sa kasaysayan. Alalahanin— 
kailanma’y hindi pinangarap ng lola ninyo 
ang digital tablet noong kaedad ninyo siya, 
at wala pa ring ideya ang lolo ninyo kung 
paano magpadala ng text message. Kaya, 
maging masaya at malusog at magkaroon ng 
magandang pananaw.

Sinasabi ko ito dahil nakasaad sa nabasa 
kong artikulo kamakailan na ang pinaka- 
karaniwang sakit ng mga kabataan ngayon ay 
hindi diabetes o sakit sa puso o kanser. (Ang 
gayong uri ng mga problema ay karaniwan 
sa mga kaedad ko, hindi sa kaedad ninyo.) 

Hindi, ang sakit na karaniwang dinaramdam 
ng mga tinedyer at ng mga nasa edad 20s, 
ayon sa ulat, ay ang pagdududa sa sarili, ta-
kot sa mangyayari sa hinaharap, mababaw na 
pagpapahalaga sa sarili, at kawalan ng tiwala 
sa sarili at sa mundo sa kanilang paligid.

Kahit mas matanda ako sa inyo, nau-
unawaan ko ang gayong uri ng mga pro-
blema dahil halos buong kabataan ko ay 
tila naharap din ako sa mga sitwasyon kung 
saan wala akong gaanong tiwala sa sarili. 
Naaalala ko na sinikap kong makakuha ng 
matataas na marka, sa pag-asang magkaroon 
ng pagkakataong maging scholar, at nag-
iisip kung bakit tila mas matalino ang iba 
sa kategoryang iyon kaysa sa akin. Naaalala 
ko ang maraming taon ng mga paligsahang 
pampalakasan na sinubukan kong salihan 
na may tiwalang kailangan para magtagum-
pay sa high school at college sports, sa labis 
na paghahangad na manalo sa kampeonato 
o maiuwi ang tropeo. Naaalala ko lalo na 
ang kawalan ko ng tiwala sa mga dalagita, 
na madalas ay malaking dahilan ng pag-
aalala ng mga binatilyo. Labis akong nagpa-
pasalamat kay Sister Holland sa pagbibigay 
ng pagkakataon sa akin. Oo, naaalala ko 
ang lahat ng bagay na naaalala ninyo—hindi 
ko lang tiyak kung ano ang hitsura ko o 
kung tanggap ako o kung ano ang magiging 
kinabukasan ko.

Ni Elder Jeffrey R. 
Holland
Ng Korum ng 
Labindalawang 
Apostol

ANG TIWALA SA 
PAGKAMARAPAT
Nais kong sabihin nang tuwiran kung paano magkaroon 
ng napakaespesyal na uri ng tiwala sa sarili.
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Ang layunin ko rito ay hindi para pag-usapan ang la-
hat ng isyung iyon na kinakaharap ng isang kabataan na 
nagiging dahilan para magduda at mawalan sila ng tiwala 
sa sarili, kundi nais kong sabihin nang tuwiran kung pa-
ano magkaroon ng napakaespesyal na uri ng tiwala sa 
sarili—na kapag natamo sa tamang paraan ay kamangha-
mangha ang nagagawa sa bawat aspeto ng ating buhay, 
lalo na sa pagpapahalaga natin sa sarili at sa pagtingin 
natin sa hinaharap. Para maipaliwanag ito, kailangan kong 
magkuwento.

Ang Kahalagahan ng Pagkamarapat ng Sarili
Maraming taon na ang nakalilipas, bago ako tinawag 

bilang General Authority, nakibahagi ako, bilang taga-
pagsalita, sa isang young adult conference. Nagtapos ang 
kumperensya sa isang testimony meeting kung saan isang 
makisig na binatang returned missionary ang tumayo 
upang magpatotoo. Mukha siyang mabait, malinis, at tiwala 
sa sarili—tulad ng dapat maging hitsura ng isang returned 
missionary.

Nang magsalita na siya, napaluha siya. Nagpapasalamat 
daw siyang makatayo sa gitna ng napakabuting grupo ng 
mga kabataang Banal sa mga Huling Araw at maganda 
ang pakiramdam niya tungkol sa uri ng kanyang pamu-
muhay. Ngunit nadama lang niya iyon, sabi niya, dahil 
sa naranasan niya ilang 
taon bago nangyari iyon, 
isang karanasang humu-
bog sa kanyang buhay 
magpakailanman.

Pagkatapos ay ikinuwento niya ang pag-uwi niya mula 
sa isang deyt matapos siyang maorden bilang elder sa edad 
na 18. May nangyari sa deyt na ito na hindi niya maipag-
malaki. Hindi na niya binanggit ang anumang detalye, ni 
hindi niya iyon dapat sabihin sa publiko. Hanggang nga-
yo’y hindi ko alam ang detalye ng nangyari, pero sapat ang 
halaga niyon sa kanya para maapektuhan ang kanyang 
espiritu at pagpapahalaga sa sarili.

Habang nakaupo sandali sa kanyang kotse sa garahe 
ng sarili niyang bahay, na pinag-iisipan ang mga bagay at 
talagang nalulungkot sa nangyari, patakbong dumiretso 
ang kanyang inang di-miyembro mula sa bahay papunta 
sa kotse niya. Sa isang iglap sinabi ng ina na ang nakaba-
batang kapatid ng lalaking ito ay nahulog sa bahay nila, 
humampas nang malakas ang ulo at tila nangingisay o nag-
kukumbulsiyon. Agad tumawag ng ambulansya ang amang 
di-miyembro, ngunit medyo matatagalan pa bago dumating 
ang tulong.

“Halika at gumawa ka ng paraan,” lumuluhang sinabi 
ng ina. “Wala ba kayong ginagawa sa Simbahan ninyo sa 
mga pagkakataong tulad nito? Nasa iyo ang priesthood nila. 
Halika at gumawa ka ng paraan.”

Walang gaanong alam ang kanyang ina tungkol sa 
Simbahan sa oras na iyon, pero may alam ito tungkol sa 
mga basbas ng priesthood. Gayunpaman, sa gabing ito 

Habang nakaupo siya 
sandali sa kanyang kotse 
sa garahe ng sarili niyang 
bahay, na pinag-iisipan 
ang mga bagay at 
talagang nalulungkot 
sa nangyari, patakbong 
dumiretso ang kanyang 
inang di-miyembro mula 
sa bahay papunta sa  
kotse niya.
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na kailangan ng isang taong mahal na mahal niya ang 
kanyang pananampalataya at lakas, hindi makakibo ang 
binatang ito. Dahil sa pinaglalabanan niyang damdamin 
at sa kompromisong nagawa niya—anuman iyon—hindi 
siya makaharap sa Panginoon para hingin ang basbas na 
kailangan.

Mabilis siyang lumabas ng kotse at nagtatakbo papunta 
sa bahay ng isang karapat-dapat na matanda na naging ka-
ibigan niya sa ward simula nang mabinyagan ang binatilyo 
dalawa o tatlong taon na ang nakararaan. Nagpaliwanag 
siya, at nakabalik ang dalawa sa bahay bago pa man duma-
ting ang paramedics. Ang masayang wakas ng kuwentong 
ito ayon sa isinalaysay sa testimony meeting ay na kaagad 
nagbigay ang matanda ng magiliw, at nakaaantig na basbas 
ng priesthood, at iniwan ang batang nasaktan na maayos 
at nagpapahinga nang dumating ang tulong. Sa mabilis na 
biyahe patungong ospital at sa masusing pagsusuri doon ay 
napag-alaman na wala namang naidulot na permanenteng 
pinsala sa bata. Lumipas ang nakasisindak na sandali para 
sa pamilyang ito.

Pagkatapos ay ganito ang sinabi ng nabanggit kong 
returned missionary: “Walang sinuman na hindi nakara-
nas ng naranasan ko noong gabing iyon ang makakaalam 
sa kahihiyang nadama ko at lungkot na tiniis ko dahil 
sa dama kong hindi ako karapat-dapat na gamitin ang 
priesthood na hawak ko. Mas masakit ang alaalang ito 
para sa akin dahil sarili kong kapatid ang nangailangan 
sa akin at pinakamamahal kong mga magulang na di- 
miyembro ang takot na takot at may karapatang umasa 
sa akin nang higit pa rito. Ngunit habang nakatayo ako sa 
harapan ninyo ngayon, ito ang maipapangako ko,” sabi 
niya. “Hindi ako perpekto, ngunit mula noong gabing 

iyon wala na akong ginawang anuman na hahadlang 
sa akin para humarap sa Panginoon nang may tiwala 
at humingi ng tulong sa Kanya kapag kailangan. Ang 
pagkamarapat ng sarili ay isang pakikipaglaban sa mun-
dong ito na ating ginagalawan,” sabi niya, “ngunit isang 
pakikipaglaban ito na pananalunan ko. Nadama ko na 
isinumpa na akong minsan sa buhay ko, at ayaw kong 
madama itong muli kailanman kung may magagawa ako 
ukol dito. At, siyempre,” pagtatapos niya, “magagawa ko 
ang lahat ukol dito.”

Tinapos niya ang kanyang patotoo at naupo. Para ko 
pa siyang nakikita. Nakikinita ko pa ang tagpong iyon. At 
naaalala ko pa ang lubos at nakaaantig na katahimikang 
kasunod ng kanyang mensahe nang suriin nang mas ma-
lalim ng bawat isa sa silid ang kanyang kaluluwa, na higit 
na nangangako na ipamuhay ang makapangyarihang mga 
salita ng Panginoon:

“Puspusin ng kabanalan ang iyong mga iniisip nang  
walang humpay; sa gayon ang iyong pagtitiwala ay lalakas 
sa harapan ng Diyos; at ang doktrina ng pagkasaserdote  
ay magpapadalisay sa iyong kaluluwa gaya ng hamog mula 
sa langit.

“Ang Espiritu Santo ang iyong magiging kasama sa 
tuwina, at ang iyong setro ay hindi nagbabagong setro ng 
kabutihan at katotohanan” (D at T 121: 45–46; idinagdag 
ang pagbibigay-diin).

Pagtatamasa sa Espiritu ng Diyos
Mahal kong mga batang kaibigan, magkaroon ng ma-

gandang buhay. Isipin at asamin ang pinakamainam at 
manalig sa kinabukasan. May magandang buhay na nag-
hihintay sa inyo. Mahal kayo ng inyong Ama sa Langit. 
Kung may mga pagkakamaling nagawa, mapagsisisihan 
ang mga ito at mapapatawad tulad ng sa binatang ito. 
Nasa inyo na ang lahat para mabuhay at magplano at 
maniwala. Ang madamang malinis ang inyong konsi-
yensya kapag nag-iisa kayo sa paggunita ng mga alaala 
ay nagpapadama sa inyo sa Espiritu ng Diyos sa napa-
kapersonal na paraan. Nais kong matamasa ninyo ang 
Espiritung iyon, at madama ang tiwalang iyon sa harap ng 
Panginoon sa tuwina. Nawa’y panatilihing dalisay ng mga 
banal na kaisipan ang ating mga kilos ngayon at bukas at 
magpakailanman. ◼
Mula sa isang fireside ng mga kabataan noong Disyembre 31, 2006.

“Mula noong gabing iyon wala na 
akong ginawang anuman na hahadlang 
sa akin para humarap sa Panginoon 
nang may tiwala at humingi ng tulong 
sa Kanya kapag kailangan,” sabi niya.
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Hinahangad nating lahat ang buhay na walang hang-
gan, na ibig sabihin ay maligtas at dakilain sa pina-
kamataas na antas ng kahariang selestiyal, kung saan 

maaari nating makapiling ang Ama sa Langit bilang mga 
pamilya.

Bukod pa sa pananampalataya kay Jesucristo at pagsisisi, 
ang mga ordenansa at tipan ng priesthood ay nagtutulot sa 
atin na pumasok sa landas na patungo sa buhay na wa-
lang hanggan. Kailanman kayo pumasok sa landas na ito 
o nasaan man kayo rito—isinilang man kayo sa Simbahan 
o naging miyembro kalaunan, buong buhay man kayong 
naging aktibo o nagbabalik pa lang kayo sa pagkaaktibo sa 
Simbahan—maaari kayong umunlad kapag nagtuon kayo sa 
inyong mga tipan at sa magagawa ninyo para matanggap at 
matupad ang mga ito. 

At mahalagang malaman na ang mga ordenansa at tipan 
ng priesthood ay hindi lamang nangangako ng maluwalha-
ting kinabukasan. Binibigyan din tayo nito ng lakas, kapana-
tagan, at suportang kailangan natin ngayon upang matahak 
ang landas at makapagtiis hanggang wakas sa kabutihan. ◼

ANG PASUKAN 
Ang mga ordenansa at tipan ng priesthood ay nagtutulot sa atin 
na pumasok sa landas na patungo sa buhay na walang hanggan 
at nagbibigay sa atin ng lakas na kailangan natin ngayon.

“Ang mas mahalaga, ang 
awtoridad ng priesthood  
sa Simbahan ang naglalaan 
ng mga sagradong orde-
nansa at tipan na nagbibig-
kis sa mga pamilya at 
ginagawang karapat- 

dapat ang bawat isa sa atin na makabalik 
sa Diyos Ama at kay Jesucristo sa 
kahariang selestiyal. Ang mga ordenansang ito 
ay naghahatid ng kapayapaan dahil mga tipan 
ito sa Panginoon.”
Elder Quentin L. Cook ng Korum ng Labindalawang 
Apostol, “Kapayapaan sa Sarili: Ang Gantimpala ng 
Kabutihan,” Ensign o Liahona, Mayo 2013, 34.

Sakramento—lingguhang 
pagpapanibago ng tipan  

sa binyag

Tingnan sa 2 Nephi 31

BINYAG

at ANG LANDAS

KALOOB NA ESPIRITU SANTO

LANDAS TUNGO  
SA BUHAY NA 

WALANG HANGGAN 
(PAGTITIIS HANGGANG 

WAKAS)

Pasukan
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“Ang pananatili sa 
landas ng ebanghelyo 
na kinapapalooban ng 
mga tipan, kautusan, 
at mga ordenansa ay 
nangangalaga at 
naghahanda sa atin 

upang magawa ang gawain ng Diyos sa 
mundong ito.”
Elder Robert D. Hales ng Korum ng Labindala-
wang Apostol, “Tumayo nang Hindi Natitinag 
sa mga Banal na Lugar,” Ensign o Liahona, Mayo 
2013, 49.

“Kapag marapat kayong 
nakikibahagi sa mga 
ordenansa ng priest-
hood, bibigyan kayo ng 
Panginoon ng higit na 
lakas, kapayapaan, 
at pag-unawa sa 

kawalang-hanggan.”
Elder Neil L. Andersen ng Korum ng Labindala-
wang Apostol, “Kapangyarihan sa Priesthood,” 
Ensign o Liahona, Nob. 2013, 95.

MGA TULONG  
HABANG DAAN

Mga banal na kasulatan—patnu-
bay at tagubiling natanggap bilang 
bahagi ng tipan sa pagitan ng Diyos 
at ng Kanyang mga tao (tingnan sa 
D at T 84:57)

Panalangin—“Ibinibigay [ng 
Panginoon] sa atin ang tipan na ‘lagi 
Siyang alalahanin’ at ang babalang 
‘manalangin sa tuwina’ upang umasa 
tayo sa Kanya, ang ating tanging ka-
ligtasan” (Pangulong Henry B. Eyring, 
Unang Tagapayo sa Unang Pangulu-
han, “Always,” Ensign, Okt. 1999, 9).

Paglilingkod—pagtupad sa ating 
mga tipan sa pamamagitan ng pagli-
lingkod sa Diyos at sa Kanyang mga 
anak, kabilang na ang mga tungkulin, 
gawain sa templo at family history, 
pagbabahagi ng ebanghelyo, pagli-
lingkod bilang full-time missionary

Pagsisisi—pag-alaala sa ating mga 
tipan at paglapit sa Tagapagligtas 
kapag naligaw tayo ng landas, kung 
minsan ay kabilang ang tulong ng 
mga lider ng priesthood

BUHAY NA WALANG HANGGAN 
(KAHARIANG SELESTIYAL KASAMA  

ANG PAMILYA)

PAGKAKALOOB NG PRIESTHOOD AT  
ORDINASYON (PARA SA MGA KABATAANG LALAKI)

ENDOWMENT SA TEMPLO

PAGBUBUKLOD SA TEMPLO

Mga patriarchal blessing—
espesyal na personal na 

patnubay at ipinangakong 
mga pagpapala

Mga pagbabasbas sa 
mga maysakit—tulong 

at pagpapagaling

Mga basbas ng ama at iba pang 
mga basbas ng kapanatagan at 
payo—kapayapaan at patnubay 

kapag kailangan

MAHAHALAGANG ORDENANSA AT TIPAN

NAGPAPANIBAGO AT NAGPAPALAKAS NA MGA ORDENANSA
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“Ano ang dapat kong gawin 
kapag napag-usapan sa 
eskuwela ang isang paksa 
na salungat sa mga turo 
ng ebanghelyo, tulad ng 
aborsyon?”

Maraming paraan para tumugon—o kakaunti— 
depende sa sitwasyon. Una, pag-isipan kung ano 
ang mangyayari kung kikibo ka o hindi. Kung ang 
hindi mo pagkibo ay magiging dahilan para isipin 
ng iba na sang-ayon ka sa isang bagay na alam 

mong mali, maaari kang humanap ng simpleng paraan para ipa-
alam na hindi ka sang-ayon. Kung sa palagay mo ay magpapasi-
mula ng pagtatalo ang sasabihin mo, maaari kang maghanap ng 
ibang pagkakataon na masabi ang iyong opinyon. Gayunman, 
kung iginagalang ng mga kaklase mo ang isa’t isa at humihiling 
ng partisipasyon ang guro, makakahiling ka ng inspirasyon sa 
panalangin at pagkatapos ay ipaliwanag mo ang iyong mga 
paniniwala.

Maaari ka ring maghanda nang maaga kung alam mong 
tatalakayin sa klase ang isang paksa. Bukod pa sa mga banal na 
kasulatan at mga mensahe sa kumperensya tungkol sa paksa, 
tumingin sa Tapat sa Pananampalataya, Mga Alituntunin ng 
Ebanghelyo, o Para sa Lakas ng mga Kabataan. Maaari ka ring 
magpraktis na ipaliwanag ang paksa sa family home evening. 
Kapag handa ka na, kausapin ang iyong guro o mga kaklase mo.

Ang paraan ng iyong pagtugon ay kasinghalaga ng sasabihin 
mo. Magpakita ng respeto at sikaping huwag gumamit ng mga 
salitang gamit lamang sa Simbahan. Hindi ka mauunawaan ng 
mga kaklase mo kapag sinabi mong, “Itinuro sa akin ng Young 
Women adviser ko sa ward namin na . . .”

Ang pinakamahalaga ay ang malaman mo kung ano ang iti-
nuturo ng Simbahan at ano ang sinasabi sa iyo ng Espiritu Santo 
para hindi ka malinlang ng mga kamaliang maririnig o mababasa 
mo sa klase.

Alalahanin Kung Sino ang  
Kinakatawan Mo
Sa pagharap sa mga sitwasyong ito, 
sikaping tandaan na maaaring hindi 
katulad ng nadarama mo ang nada-
rama ng iba ukol sa paksa. Huwag 
magyabang o mamilit, pero huwag 
matakot na ipagtanggol ang iyong 
mga paniniwala. Alalahanin na kina-
katawan mo si Cristo.
Madeline K., edad 16, Wyoming, USA

Maging Magalang
Pakiramdam ko dapat 
kong ibahagi ang opin-
yon ko sa magalang na 
paraan at sabihin din 
kung bakit ko pinanini-

walaan ang mga ito. Palagay ko hindi 
ko kailangang pilitin ang iba na ma-
niwala sa opinyon ko, pero palagay 
ko dapat nilang malaman kung ano 
ang paniniwala ko tungkol sa ilang 
paksa at maunawaan nila ang aking 
pananaw.
Sabrina S., edad 16, Oregon, USA

Magpakita ng 
Respeto
Mahalagang marinig 
tayo ng iba, pero napa-
kahalaga ring magpa-
kita ng respeto sa mga 

paniniwala ng iba. Huwag makipag-
talo. Magkakaroon ka ng mga kaaway 
at magkakagulo kapag nakipagtalo ka. 
Kung may binanggit na ideya laban sa 
ating relihiyon, manatiling mahinahon, 
magtuon, at magpakita ng respeto, at 
huwag kalimutang makinig sa Es-
piritu. May mga bagay tayong hindi 
nauunawaan ngunit nauunawaan ng 
Diyos. Dapat tayong makinig at ma-
tuto mula sa Kanyang Espiritu.
Hannah M., edad 18, Utah, USA

Ang mga sagot ay nilayong makatulong at magbigay ng pananaw,  
hindi bilang mga opisyal na pahayag ng doktrina ng Simbahan.

M G A  T A N O N G  A T  M G A  S A G O T
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Ibahagi ang Itinuturo ng 
Simbahan
Sinisikap kong sagutin ang gayong 
mga tanong sa abot ng aking ma-
kakaya dahil hindi alam ng mga 
kaibigan at titser ko, maliban kung 
sabihin ko sa kanila, ang pananaw 
ng Simbahan tungkol sa gayong mga 
paksa. Sa paggawa nito, malalaman 
nila ito, at mapagpapala ka sa espi-
rituwal. Alalahanin: “Lumiwanag na 
gayon ang inyong ilaw sa harap ng 
mga tao; upang mangakita nila ang 
inyong mabubuting gawa, at kanilang 
luwalhatiin ang inyong Ama na nasa 
langit” (Mateo 5:16).
Joshua M., edad 16, Manchester, England

Tulungan ang Iba  
na Isipin Kung Ano 
ang Tama
Tapat na ibahagi ang 
iyong nadarama. Ma-
raming paksa sa paa-

ralan, tulad ng aborsyon, na madalas 
pagtalunan, kaya huwag mahiyang 
magsalita. Magandang pagkakataon 
iyon na ibahagi ang ebanghelyo at 
mga pamantayang pinaniniwalaan 
natin. Kung ibabahagi mo ang iyong 
mga paniniwala, matutulungan mo 
ang mga tao na isipin kung ano  
ang tama.
Madison R., edad 14, North Carolina

Itama ang Maling Doktrina
Kabilang tayo sa Simbahang nakatuon 
sa gawaing misyonero kung saan 
lahat tayo ay tinatawag na mangaral; 
kaya nga, hindi natin matutulutang 
lumaganap ang maling doktrina. Sa 
ganitong mga sitwasyon, dapat tayong 
magsalita para maitama ang anumang 
maling doktrina at maipaunawa sa 
mga tao ang pananaw ng ipinanum-
balik na ebanghelyo tungkol sa paksa.
David M., edad 16, Kasaï-Occidental 
Province, Democratic Republic of Congo

MANINDIGAN
“Ang sa atin ay 
ipaliwanag ang 
ating posisyon sa 
pamamagitan ng 
pangangatwiran, 
magiliw na panghi-

hikayat, at tumpak na mga katotoha-
nan. Ang sa atin ay tumayong matatag 
at matibay sa mga isyung moral ng 
ating panahon at sa walang hanggang 
mga alituntunin ng ebanghelyo, ngunit 
hindi makikipagtalo sa sinumang tao 
o organisasyon. Ang pagtatalo ay lu-
milikha ng mga problema at hadlang. 
Ang pagmamahal ay nagbubukas ng 
mga pintuan.”
Elder Marvin J. Ashton (1915–94) ng Ko-
rum ng Labindalawang Apostol, “No Time 
for Contention,” Ensign, Mayo 1978, 8.

SUSUNOD NA TANONG

Alamin ang  
Pananaw ng 
Simbahan
May kurso ako noon 
kung saan madalas 
talakayin ang mga 

kontrobersyal na paksa. Ang unang 
dapat gawin ay respetuhin ang mga 
paniniwala ng iba, tulad ng inaasa-
han mo sa iyong mga kaklase. Kung 
ang paksa ay tuwirang kumakalaban 
sa Simbahan, malayang sabihin ang 
iyong opinyon. Hindi mo kailangang 
banggitin ang Simbahan sa sagot mo. 
Gayon pa man, tiyaking alam mo ang 
pananaw ng Simbahan tungkol dito.
Joseph Z., edad 18, Maryland, USA

Iwasan ang Pagtatalo
Ipaliliwanag ko ang aking opinyon, 
ipagtatanggol ko ang aking mga 
prinsipyo at ang mga doktrina ng 
Simbahan, habang nirerespeto ko ang 
mga ideya ng iba. Hindi ako makiki-
pagtalo, na magtataboy sa Espiritu, na 
maaaring makaimpluwensya sa iba sa 
positibong paraan.
Daiana V., edad 15, Buenos Aires, 
Argentina

“Paano ako lubos na ma-
papanatag para kausapin 
ang bishop ko tungkol sa 
mga isyu o problema?”

Ipadala ang iyong sagot at, kung gusto mo, isang high-
resolution na retrato bago sumapit ang Mayo 15, 2014, 
sa liahona@ ldschurch. org o sa pamamagitan ng koreo 
(tingnan ang address sa pahina 3).

Ang mga sagot ay maaaring i-edit para paikliin o linawin 
pa ito.

Ang sumusunod na impormasyon at pahintulot ay dapat 
isama sa iyong sagot: (1) buong pangalan, (2) kapangana-
kan, (3) ward o branch, (4) stake o district, (5) nakasulat na 
pahintulot mo, at, kung wala ka pang edad 18, ang nakasu-
lat na pahintulot ng iyong mga magulang (tinatanggap ang 
e-mail) na ilathala ang iyong sagot at larawan.
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Ni David A. Edwards
Mga Magasin ng Simbahan

Kung nakakuha ka na ng isang pagsusulit na may mga tanong 
na sasagutin ng tama o mali, alam mo na kung minsan ay 
mahirap matukoy ang isang kasinungalingan. Gayundin, sa 

mahahalagang tanong tungkol sa pananampalataya, paniniwala, at 
araw-araw na pamumuhay, bagama’t lubhang mahalagang malaman 
ang kaibhan ng tama at mali, hindi ito laging madali.

Gayunman, hindi tayo kailangang matakot na tulad ng mga hindi 
handang kumuha ng pagsusulit. Biniyayaan tayo ng ating Ama sa 
Langit ng maraming kaloob para tulungan tayong makilala ang Kan-
yang mga katotohanan at ang mga kasinungalingan ng kaaway.

TA
M

A 
o 

Kung minsan mahirap malaman kung ano ang tama at 
mali, ngunit binigyan tayo ng ating Ama sa Langit ng 
makapangyarihang mga kaloob na tutulong sa atin na 
matukoy ang katotohanan ng Diyos at mga kasinungali-
ngan ni Satanas.

MGA ARALIN SA  

ARAW NG LINGGO

Paksa sa Buwang Ito:  

Ang Apostasiya at  

ang Panunumbalik

M
AL

I?

1 
2 

TAMA MALI

Sinabi ni Neil Armstrong, ang astronaut 
ng Apollo 12 na siyang unang tao na 
naglakad sa buwan, na ang kaganapan 
ay isang “napakalaking tagumpay para 
sa sangkatauhan.”  

Una, para mailarawan ang isang punto, narito ang isang quiz na  

   sasagutin ninyo ng tama o mali:

Iba’t Ibang Uri ng Kasinungalingan

Ang buwan ay berde.  

TAMA MALI
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Saan Ito Humahantong (Malaking Kasinungalingan):

Ang 

Katotohanan:

Ang pornograpiya ay normal at hindi sinasaktan ang sinuman.

Humayo at manood ng pornograpiya.

Ang pornograpiya ay sumisira sa ating pananaw ukol sa seksuwa-
lidad, maaari itong makalulong, matindi ang espirituwal na pinsa-
lang dulot nito sa atin, at maaari itong makasira sa mga relasyon.
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Maling Ideya:

Saan Ito Humahantong (Malaking Kasinungalingan):

Ang 

Katotohanan:

Bawat tao ay kakaiba at mapipili niya kung paano siya mamumuhay, kaya ang  
pakiramdam at pagpapahayag ninyo sa inyong sarili ang pinakamahahalagang bagay  
sa inyong buhay.

Hindi ninyo dapat hayaang sabihin sa inyo ng Diyos o ng Simbahan kung paano  
mamuhay, kaya humayo at gawin ang nais ninyo kung maganda ang pakiramdam  
ninyo tungkol dito.

Bawat isa sa atin ay isang walang katulad na anak ng Ama sa Langit,  
na naghahangad na maging pinakamabuti tayo at maging katulad Niya.  
Ang pagsunod sa Kanyang mga utos ay magbibigay sa atin ng lubos  
na kagalakan.

Ang sagot sa bawat tanong ay Mali, 
at ang mga tanong na ito ay kuma-
katawan sa ilang pangunahing uri ng 
kasinungalingan na maaari ninyong 
makaharap.

Ang Tanong 1 ay simpleng kasi-
nungalingan, malinaw na mali. Ang 
Tanong 2 ay may bahagyang katoto-
hanan, na nakalilinlang, dahil inihalo 
ang isa o mahigit pang katotohanan 
sa isang kamalian (Apollo 11 iyon, 
hindi Apollo 12—naisahan kayo!). 
Ang Tanong 3 ay naglalaman ng 
maling dichotomy, o isang sitwasyon 
kung saan dalawang opsiyon lang 
ang inilahad pero hindi naman talaga 
iyon lang ang mga opsiyon (maa-
ari namang piliin ng NASA na hindi 
pumunta kahit saan, halimbawa). Ang 
Tanong 4 ay isang “makatwirang” pa-
liwanag, na nakabatay sa tila makat-
wirang pananaw ngunit kadalasan ay 
maling katibayan upang humantong 
sa maling konklusyon.

Mga Makabagong 
Kasinungalingan

Pagdating sa mga bagay na nakai-
impluwensya sa inyong mga iniisip, 
paniniwala, pagpili, at pag-uugali—
mga bagay na maaaring may mga 
walang-hanggang bunga—makabu-
buting hanapin ang iba pang uri ng 
mga kasinungalingan, dahil gagamitin 
ni Satanas, na “ama ng kasinunga-
lingan” (2 Nephi 9:9), ang anumang 
paraan para malinlang niya tayo. 
Narito ang ilang halimbawa kung 
paano niya ito ginagawa ngayon, at 
narito rin ang mga halimbawa kung 
paano tayo makakatugon ayon sa 
katotohanan.

3 
4 

Ang National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) program ay hindi makapunta sa planetang 

Mars noong 1969, kaya kinailangan nilang 

magpunta sa buwan.  

Ang mga solar wind, radiation, cosmic ray at iba 
pang mga hadlang ay naging dahilan sana para 
hindi makalapag ang tao sa buwan, at ang mga 
retrato ay mukhang binago at ang salaysay ng mga 
saksi ay hindi magkakatugma sa ilang detalye, 
kaya maaaring gawa-gawa lang ng pamahalaan ng 
Estados Unidos ang lahat.  

TAMA MALI

TAMA MALI
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Paano Malalaman ang 
Katotohanan

Kaya saan nanggagaling ang mas 
kumpletong pananaw ukol sa kato-
tohanan? Paano natin makikita nang 
malinaw ang mga kasinungalingan? 
Narito ang ilan sa mga makapang-
yarihang kaloob na bigay ng Ama 
sa Langit sa atin para matukoy ang 
mabuti sa masama.

•  Ang Liwanag ni Cristo.“Ang 
Liwanag ni Cristo ay . . . hini-
hikayat . . . ang lahat ng taong 
may isip sa buong mundo na 
makilala ang mabuti sa masama, 
ang tama sa mali. Pinasisigla nito 
ang inyong budhi.” 1

•  Ang Espiritu Santo. “Ang Espi-
ritu ng katotohanan . . . ay pa-
patnubayan . . . kayo sa buong 
katotohanan” ( Juan 16:13).

•  Mga Banal na Kasulatan. “Gi-
nagamit ng Diyos ang banal 
na kasulatan para iwasto ang 
maling kaisipan, mga maling 
tradisyon, at kasalanan at mga 
pinsalang dulot nito.” 2 Ang Aklat 
ni Mormon ay lalong mahalaga 
ukol dito, sapagkat “inilalantad 
nito ang mga kaaway ni Cristo. 
Nililito nito ang mga maling 
doktrina at inaalis ang pagtatalo. 
(Tingnan sa 2 Ne. 3:12.)” 3

•  Mga makabagong propeta. 
“Ang [tungkulin ng isang pro-
peta] ay ipaalam ang kalooban at 
tunay na katangian ng Diyos sa 
sangkatauhan. . . . Binabatikos 
ng isang propeta ang kasalanan 
at inihahayag niya ang kahihi-
natnan nito.” 4

•  Edukasyon. “Ang isang banal . . . 
ay naghahangad na matuto sa 
pamamagitan ng pag-aaral, at ga-
yon din sa pagsampalataya. Ang 
edukasyon . . . ay binibigyang- 
kakayahan ang isang tao na 
mahiwatigan ang katotohanan 
sa kamalian, lalo na sa pamama-
gitan ng pag-aaral ng mga banal 
na kasulatan. (Tingnan sa D at T 
88:118.)” 5

SUMALI SA  
USAPAN
Mga Bagay na Pag-iisipan 
para sa Araw ng Linggo

•  Paano kayo natulungan ng 
Ama sa Langit na makilala ang 
katotohanan?

•  Paano ninyo malalabanan ang 
kamalian?

•  Paano ninyo mahihikayat ang iba 
na alamin ang katotohanan?

Mga Bagay na Maaari  
Ninyong Gawin

•  Sa simbahan, ibahagi kung pa-
ano kayo naniwala na totoo ang 
ipinanumbalik na ebanghelyo.

•  Sa social media, ibahagi ang 
isang katotohanan at kung 
paano ninyo ito nalaman.

Kahit hindi laging madaling su-
magot ng Tama o Mali kapag naharap 
sa lahat ng iba’t ibang ideya, ang mga 
kaloob na ibinigay sa inyo ng Ama sa 
Langit ay matutulungan kayong maka-
pasa sa pagsubok. ◼
MGA TALA
 1. Richard G. Scott, “Katahimikan ng Budhi at 

Kapayapaan ng Isipan,” Ensign o Liahona, 
Nob. 2004, 15.

 2. D. Todd Christofferson, “Ang Biyaya ng Ba-
nal na Kasulatan,” Ensign o Liahona, Mayo 
2010, 33.

 3. Ezra Taft Benson (1899–1994), “The Book  
of Mormon Is the Word of God,” Ensign, 
Mayo 1975, 64.

 4. Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Pro-
peta,” scriptures.lds.org.

 5. Russell M. Nelson, “Thus Shall My Church 
Be Called,” Ensign, Mayo 1990, 16.
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Saan Ito Humahantong (Malaking Kasinungalingan):

Ang  

Katotohanan:

Ang Simbahan ay nangangaral laban sa ilang uri ng pamumuhay; samakatwid, hindi 
ito mapagparaya at namumuhi sa mga tao—hindi ito umuunawa at nagmamahal.

Dahil ang Simbahan ay hindi mapagparaya at namumuhi, nararapat itong pintasan,  
batikusin, at isumpa, kaya dapat kang tumigil sa pakikisama rito.

Ang hindi pagtanggap sa pamumuhay ng iba ay hindi katulad ng  
pagkapoot at hindi pagpaparaya. Maaari tayong magpakita ng habag,  
respeto, at kabaitan sa lahat—pati na sa mga tao na ang uri ng  
pamumuhay ay salungat sa mga batas ng Diyos—habang nananatiling  
tapat sa Diyos at sa Kanyang mga utos.

“M
ak

at
w

ira
ng

” 
Pa

liw
an

ag

Maling Ideya:

Saan Ito Humahantong (Malaking Kasinungalingan):

May ilang bagay sa Aklat ni Mormon na pinabubulaanan ng kasalukuyang katibayan 
ng siyensya, at ang mga salaysay kung paano ito isinalin ay hindi pare-pareho, kaya 
maaaring ito ay gawa-gawa lang o kinopya ni Joseph Smith mula sa kung saan.

Ang Aklat ni Mormon ay hindi totoo at si Joseph Smith ay hindi isang propeta,  
kaya tumigil na kayo sa pakikisama sa Simbahan.

Pinagtitibay ng siyensya ang maraming bagay sa Aklat ni Mormon, 
at ang “katibayan” laban dito ay mali. Ngunit ang pinakamahala-
gang katibayan nito ay ang patotoo ng Espiritu na nagsasabi sa inyo 
na ito ay totoo at na si Joseph Smith ay isang tunay na propeta.

Ang  

Katotohanan:
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“Saliksikin ninyo ang mga kasu-
latan, sapagka’t iniisip ninyo na 
sa mga yaon ay mayroon kayong 
buhay na walang hanggan; at ang 
mga ito’y siyang nangagpapatotoo 
tungkol sa akin” ( Juan 5:39).

Mahal ko ang Aklat ni Mormon 
at ang aking Tagapagligtas na 

si Jesucristo. Isang araw tinanong ko 
ang aking apong si Raquel kung ano 
kaya sa palagay niya kung magtakda 
siya ng mithiing basahin ang Aklat 
ni Mormon. Kamakailan lang natu-
tong magbasa si Raquel.

“Pero, Lolo,” sabi niya, “napakahi-
rap po noon. Makapal po ang aklat 
na iyon.”

Pagkatapos ay pinabasa ko siya 
ng isang pahina. Kumuha ako ng 
stopwatch at inorasan ko siya. Tat-
long minuto lamang niyang binasa 
ang pahina.

Binasa namin ang Aklat ni Mor-
mon sa wikang Espanyol, at ang Ak-
lat ni Mormon sa Espanyol ay may 
642 pahina. Sinabi ko sa kanya na 
kailangan niya ng 1,926 na minuto 
para mabasa ang buong aklat.

Lalo siguro siyang natakot dito, 
kaya hinati ko ang oras na iyon sa 
60 minuto. Sinabi ko sa kanya na 
kailangan lang niya ng 32 oras para 
mabasa ang aklat. Wala pang isa’t 
kalahating araw iyon!

Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, 
“Napakadali po niyan, Lolo!”

Kinailangan ni Raquel, ng kan-
yang kapatid na si Esteban, at 
ng iba pa naming mga apo ng 
kaunti pang panahon para 
mabasa ang Aklat ni Mormon. 
Iyan ay dahil kapag binasa 
namin ito, kailangan naming 
ipagdasal at pag-isipan ang 
nabasa namin.

Tulad nina Raquel at Este-
ban, matututuhan nating lahat 
na mahalin ang mga banal na 
kasulatan. Sa gayo’y masa-
sabi ng bawat isa sa atin: 
“Pagkatamis ng iyong 
mga salita sa aking lasa! 
oo, matamis kay sa pulot 
sa aking bibig!” (Mga Awit 
119:103). ◼
Mula sa isang mensahe sa pangkalaha-
tang kumperensya noong Abril 2013.

“Napakadali Po 
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Ni Elder Enrique R. Falabella
Ng Pitumpu

Niyan, Lolo!”
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Nang pumanaw ang biyenan kong 
lalaki, nagtipon ang aming pa-

milya para asikasuhin ang mga naki-
ramay sa amin. Buong gabi, habang 
kausap ko ang mga kapamilya at 
kaibigan, madalas kong mapansin 
ang aming 10-taong-gulang na apo 
na si Porter, na nakatayo sa tabi ng 
biyenan kong babae—ang kanyang 
lola. Kung minsan ay nakatayo siya sa 
likuran nito, at binabantayan ito. Min-
san napansin ko na magkakapit-bisig 
sila. Nakita ko siyang hinahaplos ang 
kamay ng lola niya, niyayakap ito, at 
nakatayo sa tabi nito.

Ilang araw matapos iyon, hindi 

maalis sa isipan ko ang tagpong 
iyon. Nahikayat akong sulatan si 
Porter. Sinabi [ko] sa kanya ang 
[nakita at nadama] ko. Ipinaalala ko 
rin sa kanya ang mga tipan niya 
noong binyagan siya, na binabanggit 
ang mga salita ni Alma sa Mosias 
kabanata 18:

“At ngayon, yamang kayo ay 
nagnanais na lumapit sa kawan ng 
Diyos, at matawag na kanyang mga 
tao, at nahahandang magpasan ng 
pasanin ng isa’t isa, nang ang mga 
yaon ay gumaan;

“Oo, at nahahandang makidalam-
hati sa mga yaong nagdadalamhati; 

ANG PANGAKO 

oo, at aliwin yaong mga nanganga-
ilangan ng aliw, at tumayo bilang 
saksi ng Diyos sa lahat ng panahon 
at sa lahat ng bagay, at sa lahat ng 
lugar kung saan kayo ay maaaring 
naroroon, maging hanggang kama-
tayan, . . . nang kayo ay magkaroon 
ng buhay na walang hanggan—

“. . . Kung ito ang naisin ng in-
yong mga puso, ano ang mayroon 
kayo laban sa pagpapabinyag sa 
pangalan ng Panginoon, bilang saksi 
sa harapan niya na kayo ay naki-
kipagtipan sa kanya, na siya ay 
inyong paglilingkuran at susundin 
ang kanyang mga kautusan, nang 

Ni Carole M. 
Stephens
Unang Tagapayo  
sa Relief Society 
General Presidency
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MAGING TAGATUPAD NG TIPAN!
Kapag bininyagan ako,  
ipinapangako ko na . . .
Magpapakita ako ng pagmamahal at kabaitan,
Aaliwin ko ang mga nalulungkot,
Susundin ko ang mga utos ng Ama sa Langit,
At magkukuwento ako sa iba tungkol sa Ama sa Langit.

Bilang kapalit, nangako sa akin  
ang Ama sa Langit . . .
Na laging mapapasaakin ang Espiritu Santo!
Lagda,
________________________________________________

kanyang ibuhos nang higit na masa-
gana ang kanyang Espiritu sa inyo?” 
(mga talata 8–10).

Ipinaliwanag ko kay Porter na 
itinuro ni Alma na ang gustong 
magpabinyag ay kailangang han-
dang maglingkod sa Panginoon 
sa pamamagitan ng paglilingkod 
sa kapwa—habambuhay! Sabi ko: 
“Hindi ko alam kung naisip mo, 
pero ang ipinakita mong pagma-
mahal at pagmamalasakit kay Lola 
ay pagtupad ng iyong mga tipan. 
Tinutupad natin ang ating mga 
tipan araw-araw kapag mabait tayo, 
nagmamahal, at nagmamalasakit sa 
isa’t isa. Gusto ko lang malaman mo 

na ipinagmamalaki kita sa pagtupad 
mo ng iyong tipan! Sa pagtupad mo 
sa tipan na ginawa mo nang binya-
gan ka, magiging handa kang maor-
den sa priesthood. Ang karagdagang 
tipan na ito ay magbibigay sa iyo 
ng mas maraming pagkakataong 
pagpalain at paglingkuran ang iba 
at tutulong sa iyo na maghanda para 
sa mga tipan na gagawin mo sa 
templo. Salamat sa pagiging mabu-
ting halimbawa mo sa akin! Salamat 
at ipinakita mo sa akin kung paano 
maging isang taong tumutupad ng 
tipan!”

Sumagot si Porter: “Lola, salamat 
po sa mensahe ninyo. Noong lagi 

kong niyayakap si Lola, hindi ko 
po alam na tinutupad ko ang aking 
mga tipan, pero masaya ako at tala-
gang maganda ang pakiramdam ko. 
Alam ko po na ang Espiritu Santo 
iyon na nasa puso ko.”

Sumaya rin ang kalooban ko 
nang malaman ko na alam ni Por-
ter na kapag tinutupad niya ang 
kanyang mga tipan, “sa tuwina ay 
mapa[pasakanya] ang Espiritu [ng 
Ama sa Langit]” [D at T 20:77]. Ito 
ay isang pangako na naging posible 
dahil sa pagtanggap sa kaloob na 
Espiritu Santo. ◼
Mula sa “May Malaking Dahilan Tayo para Maga-
lak,” Ensign o Liahona, Nob. 2013, 115–16.

NI PORTER Ang tipan ay isang pangako sa  
pagitan mo at ng Ama sa Langit.
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Ni Jan Taylor

Mahilig magtayo ng mga tore si 
Misha gamit ang mga block, 

ngunit kung minsan ay naiinis siya 
kapag bumabagsak ang mga block. 
Pagkatapos ay nalaman niya ang 
isang sikreto. Nang gumamit siya 
ng mas maraming block sa ilalim 
ng kanyang tore, binigyan nito ang 
kanyang tore ng mas matibay na 
pundasyon. Kailangan ang tiyaga at 
praktis, ngunit di nagtagal ay naka-
kapagtayo na siya ng mga toreng 
hindi madaling bumagsak.

Tulad ng pagkatuto ni Misha na 
gumawa ng mas matitibay na tore, 
maaari tayong matutong bumuo ng 
mas matatag na pamilya. Ang mga 
pamilya ay napakahalagang bahagi 
ng plano ng Ama sa Langit para sa 
atin. Bago tayo isinilang, nabuhay 
tayo bilang mga espiritung anak na 

lalaki at babae ng Ama sa Langit. 
Nang panahon na para isilang tayo 
sa daigdig, ipinlano ng Ama sa 
Langit na mapunta tayo sa mga pa-
milya. Nais Niyang protektahan, tu-
ruan, at tulungan tayo ng ating mga 
pamilya na makabalik sa Kanya.

Maaari nating pagsikapang big-
yan ng mas matibay na pundasyon 
ang ating pamilya. Maaari nating 
paglingkuran at tulungan ang isa’t 
isa. Maaari nating pakinggan at 
kausapin nang maayos ang isa’t isa. 
Maaari tayong sama-samang mana-
langin at mag-aral ng mga banal na 
kasulatan. Maaari tayong magtulu-
ngan at magsama-sama sa paggawa 
ng mga bagay na ikinasisiya natin. 
Sa pagtitiyaga at pagpapraktis, 
makakabuo tayo ng mas matatag na 
pamilya. ◼

D A L H I N  S A  T A H A N A N  A N G  T U R O  S A  P R I M A R Y
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Alamin ang iba pa tungkol sa  
tema ng Primary sa buwang ito!

AWIT AT BANAL NA 
KASULATAN
• “Mag-anak ay Magsasamang Wa-

lang Hanggan,” (Aklat ng mga Awit 
Pambata, 98)

•  Lucas 6:47–49

MGA IDEYA NA 
PAG-UUSAPAN NG 
PAMILYA
Bilang pamilya, maaari ninyong basahin 
ang Lucas 6:47–49. Pagkatapos ay mapag-
uusapan ninyo ang itinuturo ng mga tala-
tang ito sa atin tungkol sa mga pamilya. 
Paano natulungan ng inyong pamilya ang 
isa’t isa sa mahihirap na panahon? Ano 
ang magagawa ninyo para magkaroon ng 
mas matibay na pundasyon?

Ang Pamilya  
ang Sentro sa Plano 
ng Ama sa Langit
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PAGPAPATATAG SA 
ATING PAMILYA
Maaari kayong gumawa ng poster para 
tulungan ang inyong pamilya na maging 
mas matatag!

•  Sa tulong ng isang nakatatanda, gupitin 
ang mga block. Idikit sa papel ang mga 
block na nagpapakita ng mga bagay na 
ginagawa na ng inyong pamilya. Ang 
mga block na ito ang kakatawan sa 
pundasyon ng inyong pamilya.

•  Pumili ng isa pang block na nagpapa-
kita ng isang bagay na gustong gawin 
o pagbubutihin pa ng inyong pamilya. 
Matapos ninyong kumpletuhin ang 
mithiing ito, idagdag ito sa inyong 
tore. Ilagay ang poster kung saan ito 
makikita ng lahat, at patuloy na mag-
dagdag ng mga block para mapatatag 
ang inyong pamilya!

Isulat ang ilan sa sarili ninyong mga ideya sa mga blangkong block.

Pag-alam sa mga kuwento  
tungkol sa ating mga ninuno

Pagbisita sa isang  
taong maysakit

Sama-samang paglalaro

Sama-samang paghahapunan

Pagliham sa isang missionary

Pag-aaral ng banal na  
kasulatan ng pamilya

Family home evening

Panalangin ng pamilya
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M A G A N D A N G  I D E Y A

Pangulong Dieter F. Uchtdorf
Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan
Mula sa pangkalahatang kumperensya noong Oktubre 2013

Binyag 
ang simula ng ating 
paglalakbay sa  

pagkadisipulo.
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Minsan sinisikap ng isang batang 
lalaki na patagin ang lupa sa 

likod ng bahay nila para makapag-
laro siya roon ng kotse-kotsehan. 
May malaking batong nakaharang 
sa ginagawa niya. Buong lakas itong 
itinulak at hinila ng bata. Ngunit ga-
ano man ang pagsisikap niya, hindi 
mausog ang bato.

Nagmasid sandali ang kanyang 
ama. Pagkatapos ay lumapit siya sa 

kanyang anak at sinabi, “Kailangan 
mong gamitin ang buong lakas mo 
para mausog ang batong ganyan 
kalaki.”

Sumagot ang bata, “Nagamit ko 
na po ang buong lakas ko!”

Itinama siya ng kanyang 
ama: “Hindi pa. Hindi pa kita 
natutulungan!”

Pagkatapos ay yumuko sila pareho 
at madali nilang naiusog ang bato.

Nais ng Panginoon na umasa 
tayo sa Kanya sa paglutas ng ating 
mga problema. Sa gayon ay ma-
darama natin ang Kanyang pag-
mamahal nang mas palagian, mas 
matindi, mas malinaw, at mas per-
sonal. Nagiging kaisa Niya tayo,  
at maaari tayong maging katulad 
Niya. ◼
Mula sa “Pagiging Mas Malapit sa Diyos,” Ensign o 
Liahona, Nob. 2013, 105.

Pag-uusog ng  
Bato

Ni Elder  
Terence M. Vinson
Ng Pitumpu

Ano ang ilang bagay na labis kayong nahihirapang gawin?

Paano ninyo mahihingi ang tulong ng Ama sa Langit  
sa paggawa ng mahihirap na bagay?

Sino pa ang maaari ninyong hingan ng tulong?
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Pinangarap na ba ninyong mamuhay sa isang isla? Ito 
si Alejandria, pero Dria ang tawag sa kanya ng kan-

yang pamilya at mga kaibigan. Nakatira siya sa isla ng 
Cebu sa Pilipinas kasama ang kanyang nanay, tatay, at 
dalawang kapatid na babae. May kuya rin siya, pero na-
matay ito bago isinilang si Dria. “Alam kong bahagi pa 
rin siya ng aming pamilya, at makikita ko siya balang- 
araw dahil ang mga pamilya ay walang hanggan,”  
sabi niya. ◼
* “Hello, mga kaibigan!” sa Tagalog.
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Isa sa mga paborito 
kong gawin ang 
pagsasayaw. Ako’y 
isang ballet dancer. 
Sa susunod na taon 
gusto kong umangat 
sa susunod na lebel, 
ang pointe. Ibig 
sabihin maisusuot ko 
na ang espesyal na 
sapatos sa ballet para 
makasayaw ako nang 
patingkayad.

Ang Pilipinas ay may mahigit 7,000 isla, kaya maraming magagandang 
lugar na mapapasyalan. Malapit sa dalampasigan ang bahay namin, at 
gustung-gusto kong maglaro sa karagatan. Isa sa mga paborito kong 
gawin ang lumangoy. Tinuruan ko pa ang sarili ko na lumangoy!

Mabuhay, Kaibigan!  *

M G A  K A I B I G A N  S A  I B A ’ T  I B A N G  P A N I G  N G  M U N D O

Ako si Dria 
mula sa Pilipinas

Mula sa interbyu ni Amie Jane Leavitt
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HANDA NANG UMALIS!
Ang bag ni Dria ay puno ng ilan sa mga 
paborito niyang bagay. Alin sa mga  
bagay na ito ang ilalagay ninyo sa 
inyong bag?

Mapalad kami na malapit sa Cebu City 
Philippines Temple ang tirahan namin. 
Nalibot ko ang templo kasama ang pa-
milya ko bago ito inilaan. Napakaganda 
at napakapayapang lugar nito. Nagpapa-
salamat ako na dahil sa mga templo, ang 
pamilya ko ay maaaring magkasama- 
sama magpakailanman.

Isang araw sa paaralan, 
sinabi ng ilang kaklase ko 
na ang mga Mormon ay 
hindi naniniwala sa Diyos. 
Sinabi ko sa kanila na 
naniniwala tayo. Kina-
bukasan nagdala ako ng 
ilang pass-along card na 
may larawan ni Jesus sa 
harap at ng Mga Saligan 
ng Pananampalataya sa li-
kod. Nang tingnan ng mga 
kaklase ko ang larawan at 
basahin ang ilan sa ating 
mga paniniwala, natuwa 
silang malaman na nanini-
wala tayo sa Diyos.

Gustung-gusto kong kasama 
ang pamilya ko sa pagpunta 
sa iba’t ibang beach. Minsan 
nagpunta kami sa Palawan—
isang isla na may pinakama-
laking underground river sa 
mundo. Sumisid ako roon 
gamit ang aking snorkel gear 
at tiningnan ko ang lahat ng 
makukulay na isda.

TEMPLO’Y  
IBIG MAKITA
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Isipin si Jesus
P A R A  S A  M A L I L I I T  N A  B A T A
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Ni Mabel Jones Gabbott

Hindi dapat mahirap maupo nang tahimik  
at isipin si Jesus, ang Kanyang krus sa burol,

At lahat ng Kanyang dinanas at ginawa para sa akin;  
Hindi dapat mahirap maupo nang tahimik.
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at ang mga batang 
tinulungan Niyang 
magmahal at magtiwala;

Naiisip ko ang 
milya-milyang nilakad 

Niya sa gitna ng alikabok,
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Hindi dapat mahirap maupo nang tuwid sa aking upuan,  
buong galang na makinig, mga paang tahimik.

Hindi dapat mahirap, kahit maliit lang ako,  
na isipin si Jesus, hindi mahirap ito. ◼
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ISANG ESPESYAL NA ORAS PARA ISIPIN SI JESUCRISTO

Ang sacrament meeting ay isang espesyal na sandali para maupo  
nang tahimik at isipin ang Tagapagligtas.

Dahil kay Jesus, mabubuhay rin tayong muli!Si Jesus ay muling nagbangon sa umaga ng Paskua.

Si Jesus ay nagdusa at namatay para sa atin.Minahal ni Jesus ang mga bata.

Pinagaling ni Jesus ang mga tao.Si Jesus ay bininyagan sa ilog Jordan.
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Idrowing 
o idikit 
ang iyong 
larawan 
dito.
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Noong Setyembre 12, 2001, palakad-lakad 
kaming mag-asawa sa palapag ng isang 

ospital sa Tucson, Arizona, USA, habang sabik 
na hinihintay ang pagsilang ng aming anak na 
lalaki. Mula sa aming telebisyon at sa bawat 
telebisyon sa gusali, ipinalabas ang nangyari 
kahapon sa New York City—mga larawan ng 
dalawang tore na dating tanaw na tanaw sa 
lungsod na iyon, na gumuguho at nagiging 
abo. Dahil sa mga larawan, na ilang oras na 
isinahimpapawid, naiwan kaming nanlulumo. 
Iyon na yata ang pinakamasamang panahon 
para magsilang ng sanggol sa mundo—isang 
mundong tila napakadilim at mapanganib.

Maaga pa kinabukasan isinilang ang aming 
anak. Habang hawak ko ang aming munting 
anak, naisip ko ang mapangwasak na mga 
pangyayari ng nakaraang ilang araw, mga pang-
yayaring nagpagunita sa akin sa mga sunog sa 
Yellowstone National Park noong 1988. Tinu-
pok ng apoy ang halos 800,000 akre (323,750 
ektarya) ng kagubatan. Talagang nasira ang 
parke. Ang tanging ipinakita sa mga larawan 
ng balita ay ang sunog na lupa at makapal na 
itim na usok sa kalangitan. Hindi makakaya ng 
sinumang tao na ibalik kaagad ang nawala. Tila 
kahit ang walang-humpay na pagpapanibago at 
lakas ng kalikasan ay walang nagawa sa matin-
ding pamiminsala ng apoy.

Gayunman nang sumunod na tagsibol isang 
himala ang nangyari—ang maliliit na halaman 
at mga bulaklak ay nagsimulang umusbong sa 
sunog na lupa. Unti-unti, parami nang parami 

ang mga bulaklak at palumpong at puno na 
umusbong mula sa lupa. Ang muling pagganda 
ng parke ay mabagal at puno ng mumunti at 
kasiya-siyang mga detalye, at sa paglipas ng 
panahon ay kahanga-hanga ang naging resulta.

Sa mga sandali ng pangamba na tila tutupok 
sa atin tulad ng nagliliyab na apoy ng Yellow-
stone, kapag ang ating pananampalataya at 
pag-asa ay sagad na, dapat nating tandaan na 
may isang payapa at di-natitinag na pundasyon 
sa ilalim natin, na mas makapangyarihan kaysa 
anumang masamang puwersang makakaha-
rap natin. Ipinaliwanag ni Helaman na ang 
pundasyong ito ay “ang bato na ating Manu-
nubos, na si Cristo, ang Anak ng Diyos.” Kung 
kakapit tayo sa Kanya, at “kapag ipinadala ng 
diyablo ang kanyang malalakas na hangin, 
oo, kanyang mga palaso sa buhawi, oo, kapag 
ang lahat ng kanyang ulang yelo at kanyang 
malakas na bagyo ay humampas sa inyo, hindi 
ito magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo na 
hilahin kayong pababa sa look ng kalungku-
tan at walang katapusang kapighatian, dahil 
sa bato kung saan kayo nakasandig, na tunay 
na saligan, isang saligan na kung sasandigan 
ng mga tao sila ay hindi maaaring bumagsak” 
(Helaman 5:12).

Dahil sa mga puwersa ng kasamaan at tukso 
sa mundo, maaaring isipin natin na ang maliit 
at simpleng impluwensya ng ebanghelyo ay 
nahigitan at nadaig. Maaari tayong makadama 
ng pag-aalinlangan at pagkasiphayo habang 
walang-saysay tayong naghihintay na maitama 
ang mga kamalian, maibsan ang sakit, at masa-
got ang mga tanong. Gayunman, ang mismong 
mga hanging humahampas sa atin ang siyang 
nagpupunla ng mga binhi ng pagbabago at 
pag-unlad, at ang malakas na kapangyarihan 
ng ebanghelyo ay tahimik na kumikilos sa 
ilalim ng makalupang pag-iral sa mundo, na 
naghahanda ng isang libong maliliit na binhi 
ng pag-asa at buhay. ◼
Ang awtor ay naninirahan sa Arizona, USA.

H A N G G A N G  S A  M U L I  N A T I N G  P A G K I K I T A

Ang hanging 
humahampas at 
nagbabantang 
dumaig sa atin 
ang siya ring 
nagpupunla ng 
mga binhi ng 
pagbabago at 
pag-unlad.

PAGKAKAROON  
NG PAG-ASA  
SA HINAHARAP
Ni Stan Pugsley
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Natamo ni Howard W. Hunter ang kanyang Eagle Scout Award (ang pinakamataas 
na parangal sa programa para sa mga kabataang lalaki) noong siya ay 15 taong gulang. 
Naakit siya sa genealogy at madalas siyang nag-ukol ng panahon sa pagsasaliksik sa 
genealogical library ng Simbahan o pagbisita sa mga pamilya. Habang naglilingkod 
bilang Apostol, tumulong siya sa pagpili ng lugar na pagtatayuan ng Brigham Young 
University Jerusalem Center. Bilang Pangulo ng Simbahan, hinikayat niya ang 
mga miyembro na sumamba sa templo nang madalas at inilaan ang Bountiful Utah 
Temple wala pang dalawang buwan bago siya pumanaw.

HOWARD W. 
HUNTER
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Pinagninilayan ng mga young adult mula sa iba’t 
ibang panig ng mundo ang kahulugan ng pagsunod 
sa halimbawa ng Tagapagligtas at pamumuhay 
nang disente.

Kabilang Din sa Isyung Ito
PARA SA MGA YOUNG ADULT

Kung ang Inyong Mata ay Nakatuon sa  

Aking Kaluwalhatian

Berde ba ang buwan? Huwad ba ang pag-
lapag ng tao sa buwan? Sagutin ang quiz 
na ito at alamin kung paano tukuyin ang 
pagkakaiba ng katotohanan ng Diyos at ng 
mga kasinungalingan ni Satanas.

Magugulat ba kayong malaman na maaari 
ninyong basahin ang buong Aklat ni Mormon 
sa loob ng isa’t kalahating araw?

p. 40

PARA SA MGA KABATAAN

p. 64TAMA o MALI
PARA SA MGA BATA

“ Napakadali Po  
Niyan, Lolo!”

p. 67
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